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چکیده
ترین مسائل در تاریخ اندیشۀ پرسش از امکان معرفت کنه ذات و صفات الھی ھمواره یکی از مھم

علی (ع) به این مسأله تصریح شده که معرفت کنـه  بشر است. در فرازھای متعددی از سخنان حضرت
پذیر نیست. اگرچه این نوع کدام از ابزارھای شناخت برای بشر امکانذات و صفات الھی به وسیلۀ ھیچ

توان به بھانۀ امتناعِ شـناخت کنـه ذات و صـفات الھـی، از     شناخت برای احدی مقدور نیست، ولی نمی
پذیر خدا از طریق صفات و آثار صنع الھی در عالم تکوین امکاناصل خداشناسی محروم ماند. شناخت 

است. در این پژوھش برآنیم، به بررسی و تبیین معرفت کنه ذات و صفات الھی بپردازیم و با استناد بـه  
پذیر نیست، بلکه اساسـاً  فرازھایی از کالم حضرت علی (ع) نشان دھیم که چنین شناختی نه تنھا امکان

توان شناخت. یکن خدا را از روی صفات و آثارش میممتنع است. ول

خدا، نھج البالغه.ابزارھای شناخت، کنه ذات و صفات: ھاواژهکلید

.٢٥/٠٢/١٣٩٢؛ تاریخ تصویب نھایی: ٢١/١٢/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
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ح مسألهطر

ترین مسائلی است که ذھن انسان را ھمواره بـه خـود مشـغول    شناخت خدای متعال از مھم
داوند امر و از سوی دیگـر  کرده است، در قرآن و روایات از یک سو، به تالش برای شناخت خ

معرفت خداوند امری محال دانسته شده است. حقیقت این اسـت کـه بـه طـور کلـی در مـورد       
شـود، و  خداوند متعال دو نوع شناخت وجود دارد: یک نوع شناخت در مورد خـدا اثبـات مـی   

فت به شود؛ معرشود. معرفت به معنای اول که در مورد خدای متعال اثبات مینوع دیگر نفی می
معنـای دوم کـه در مـورد خـدا نفـی      وجود پروردگار و اقرار به صفات اوسـت و معرفـت بـه   

).۶۳شود، معرفت به کنه و ادراک حقیقت ذات و صفات پروردگار است. (بیضون، می
، »ھویـت غیبیـه  «که بیشتر عرفـا، بـا تعبیـر    » کنه ذات حق تعالی« در این پژوھش منظور از 

) ۶۷کنند (سـبزواری،  از آن یاد می» غیب الغیوب«الفاظ دیگر مانند و گاھی ھم به» غیب ذات«
توان شناخت، زیرا که خدای متعـال  نمی» کما ھو حقه«این است که حقیقت ذات حق تعالی را 

گونه حدی ندارد، نه اسمی دارد، و نه رسمی، نه مکانی را به خود وجودی است نا متناھی؛ ھیچ
ھم خالی از او نیسـت.  و زمانیاز او است و در زمان نگنجد،اختصاص داده و نه مکانی خالی

شود و ھـیچ  نیز اصطالحاً به ھستی محض و ھویت مطلق گفته می» ذات«). و۲/۲۹۶(اصفھانی، 
لفظی وجود ندارد که بر آن داللت کند؛ زیرا داللت لفظ بر ذات، متوقف بـر ادراک و شـناخت   

) از ایـن  ۱۸ویت مطلق را ندارد (جوادی آملـی،  کس توان درک یا شھود آن ھذات است و ھیچ
رو تدبر در ذات خدای متعال ممنوع است؛ نه فکر بدان مقام راه دارد و نـه عقـل و نـه وھـم و     

ھا از این مقام قاصر و در این میدان کامال عاجزاند. خدای سبحان کشف ارباب شھود. ھمۀ این
بینـی الھـی و   وت کـرده اسـت، و جھـان   ھمه را به تفکر در آیات کتاب تکوینی و تـدوینی دعـ  

ھای رسیدن به آن را در آیات قرآن کریم به صورت کامل ارائه نموده است.راه
کـه  در نھج البالغه به امکان معرفت خدا، در موارد متعددی تصریح شده است از جمله این

د بدون ایـن  . و خداون٢یابند اما نه با حواسھا او را در می، ذھن١اساس دین، شناخت خداست
تـوان  . ھمۀ این مـوارد داللـت بـر ایـن دارد کـه خـدا را مـی       ٣که دیده شود شناخته شده است

شناخت، ولی نه به این صورت که او را حس کنیم یا او را ببینیم، در فرازھای دیگـری از نھـج   

.۲۹، ص ۱. أَوَّلُ الدِّینِ مَعْرِفَتُهُ ؛ خطبه ١
.٥٣٧، ص٢٢٧تَتَلَقَّاهُ الْأَذْھَانُ لَا بِمُشَاعَرَة ؛خطبۀ . ٢
.٧٣، ص ٩٠. الْمَعْرُوفِ مِنْ غَیرِ رُؤْیةٍ؛ خطبۀ ٣
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ز ، زیرا خداوند درآثـار مختلفـی ا  ١البالغه آمده است: حجت بر معرفت خدا قائم و استوار است

، عجائبی که گویای آثار حکمت ٣، لطایف صنعت و عجایب خلقتش٢جمله عالمات تدبیر متقن
. پس ھر چه را که خلق کرده، دلیـل و برھـانی بـر وجـود     ٥، خود را به ما نمایانده است٤اوست

.  ٦خداست
ھا را به شناخت ذات خویش مکلف نکـرده،  در مورد نوع دوم شناخت، خدای متعال انسان

ن نھی کرده است از این رو در روایات متعددی که از ائمه نقل شده، مردم از تفکّر در بلکه از آ
« اند در روایتی از امـام محمـد بـاقر (ع) نقـل شـده کـه:      کنه ذات و صفات پروردگار نھی شده

راً  تَکَلَّمُوا فِی خَلْق اهللا و ال تَتَکَلَّمُوا فِی اهللا، فَإنَّ الکَالمَ فِی اهللا ال یَزْدادُ صاحِ کلینـی،  » (بَهُ اِلّـا تَحَیـُّ
در مورد خلق خدا سخن بگوئید، ولی در مورد ذات خدا سخن نگویید، چـرا کـه   «یعنی ) ۱/۹۲

گفتن در مورد ذات خدا چیزی جز گمراھـی و سـرگردانی بـرای صـاحب آن بـه ھمـراه       سخن
النھی عن التفکر فی «ھای حدیثی غالباً در بابی با عنوان محدثان این روایات را در کتاب». ندارد

.٧اندآورده» ذات اهللا
جستار اصلی این پژوھش، ارائـۀ یـك بحـث منسـجم و مـنظم، از محـدودیت ھرکـدام از        

باشـد، کـه بـه صـورت     ابزارھای شناخت از معرفت کنه ذات و صفات الھی در نھج البالغه می
ھـا را از  یی آنمنطقی وارد حیطه و قلمرو ھـر کـدام از ابزارھـای شـناخت گـردد وعـدم توانـا       

شناخت حقیقت و ذات خدای متعال از دیدگاه امام علی (ع) مورد بررسی قرار دھد. و پـس از  
بررسی محدودیت این ابزارھا، دلیل امتناع معرفت کنه ذات و صفات را از دیـدگاه امـام (ع) را   

تبیین کند.  

پیشینه
تقلی صـورت نگرفتـه اسـت    تألیفات مسـ »  امتناع معرفت کنه ذات و صفات الھی«در زمینۀ 

.١٨٧، ص ٩٠. مَا دَلَّنَا بِاضْطِرَارِ قِیامِ الْحُجَّةِ لَهُ عَلَی مَعْرِفَتِهِ؛ خطبۀ٤
.٤٢٩، ص١٨١نِ، خطبۀ. بِمَا أَرَانَا مِنْ عَلَامَاتِ التَّدْبِیرِ الْمُتْق٢َ
.٣٥٣، ص١٥٤. وَ مِنْ لَطَائِفِ صَنْعَتِهِ وَ عَجَائِبِ خِلْقَتِهِ، خطبۀ٣
.١٨٧، ص٩٠؛ خطبۀ. وَ عَجَائِبِ مَا نَطَقَتْ بِهِ آثَارُ حِکْمَتِه٤ِ
بیان شده است.» ارانا«. در سخنان حضرت (ع) با تعبیر٥
.١٨٧، ص٩٠خطبۀ،ا عَلَیهِ. کُلُّ مَا خَلَقَ حُجَّةً لَهُ وَ دَلِیل٦ً
٣. بحاراألنوار؛ مجلسی،محمد باقر، »النھی عن الکالم فی الکیفیة«، کتاب التوحید،١/٩٣، الکافی. برای نمونه ر.ک: کلینی، محمد بن یعقوب، ٧
عدم جواز الکالم «١٦/١٩٥،وسائل الشیعة؛ حر عاملی، محمد بن حسن، »النھی عن التفکر فی ذات اهللا، و الخوض فی مسائل التوحید«، ٢٧٥/

».فی ذات اهللا و التفکر فی ذلک
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ھایی شده است؛ از جمله در کتـب  ولی در خالل برخی مباحث خداشناسی، به این مطلب اشاره

در » النھی عن التفکر فی ذات اهللا، و الخوض فی مسائل التوحید«حدیثی، تحت عناوینی از قبیل:
چنـین در  الشیعة، ھمدر وسائل » عدم جواز الکالم فی ذات اهللا و التفکر فی ذلک«بحاراألنوار و 

تفاسیر قرآن، مانند تفسیر المیزان، التحریر والتنویر، روح البیان و... در ذیل برخی صـفات خـدا،   
سورۀ طه (وَ ال یحِیطُونَ بِهِ ۱۱۰و در ذیل برخی آیات مانند، آیۀ » باطن«، »کبیر«، »لطیف«مانند، 

ھایی شده است. در شروح نھج البالغه  نیز در ذیـل  شارهرَبِّكَ الْمُنْتَھی) اعِلْماً) و آیۀ (وَ أَنَّ إِلی
فرماید: کنه ذات و صفات حق تعالی قابل شناسایی نیست، به تفصـیل  فرازھایی که امام (ع) می

در مورد این مطلب بحث شده است، خصوصاً شرح ابن میثم و شرح عالمه جعفری. 
صافی گلپایگانی، و مجموعه آثار آقای در دیگر کتب مانند، الھیات در نھج البالغه، از آقای
( توحید در قرآن)، و حکمت عملی و ۲جوادی آملی، خصوصاً در دو کتاب تفسیر موضوعی ج

نظری در نھج البالغه این بحث مورد بررسی قرار گرفته است.

امتناع معرفت کنه ذات و صفات خدای متعال
ن ذات اوست و اگر در مـواردی  قبل از ھر چیزی ذکر این نکته ضروری که صفات خدا عی

شوند، در مرحله مفاھیم و تفکر بشر اسـت کـه ایـن دو را از ھـم     ذات و صفات از ھم جدا می
کنند، امّا در عالم واقع و وجود خدا این دو یکی است.انتزاع می

شـود. مسـأله ایـن    ھای انسان از طریق حس، عقل، شھود حاصـل مـی  به طور کلی شناخت
توان ھمه چیز را شناخت؟ یا ایـن کـه ھـر یـك از ابزارھـای      این ابزارھا میاست که آیا توسط 

توان با این ابزار کنه ذات و صفات الھی را شناخت؟  مذکور قلمرو خاصی دارد؟ آیا می
قلمرو منابع شناخت محدود است. یعنی ھر یک از منابع مذکور، تنھا در محـدودۀ خاصـی   

محدودۀ محسوسات، یعنی اموری که قابل ادراک از طریق توانند فعالیّت کنند، حس تنھا در می
ھای عقلی کارآمد است، و قلـب  حواسند، قادر به شناخت است، عقل تنھا در محدودۀ شناخت

. حضـرت علـی   )۲۳۱،تواند ایفای نقش کند(ری شـھری ھای قلبی میتنھا در محدودۀ شناخت
کنـه  «، ١»کنـه معرفتـه  «ری چـون (ع) در مقام شناخت کنه ذات و صفات خدای متعـال از تعـابی  

کدام کندکه با ھیچکند و به این مطلب تصریح مییاد می…، و١»کنھه«، ٣»کنه عظمته«، ٢»صفته

.١٨٧، ص ٩٠.انْحَسَرَتِ الْأَوْصَافُ عَنْ کُنْهِ مَعْرِفَتِهِ؛ لَا ینَالُ بِجَوْرِ الِاعْتِسَافِ کُنْهُ مَعْرِفَتِهِ؛ خطبۀ ١
.٤٥٣، ص ١٨٦ۀ ؛ خطب. رَدَعَ خَطَرَاتِ ھَمَاھِمِ النُّفُوسِ عَنْ عِرْفَانِ کُنْهِ صِفَتِه٢ِ
.٣٦٧، ص ١٥٩؛ خطبۀ . فَلَسْنَا نَعْلَمُ کُنْهَ عَظَمَتِك٣َ
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تـوان بـه کنـه ذات و    از ابزارھای شناخت از جمله حواس، عقل، قلوب، اوھام، أفھام و ... نمـی 

ه کـه بـه ایـن نکتـه اشـاره      برد. از دیگر ائمه نیز، روایات فراوانـی نقـل شـد   صفات خداوند پی
و آنّـه ال  «اند؛ عالمه مجلسی درجلد سوم بحاراألنوار ایـن روایـات را در بـابی، بـا عنـوان      کرده

). اینـک  ۱۳، بـاب  ۳/۲۸۷آورده است (مجلسی، » یدرک بالحواس و االوھام، و العقول و األفھام
رفـت کنـه ذات و   ھـا از مع به بررسی ھر یک از ابزارھای شناخت و محدودیت ھـر یـک از آن  

پردازیم:صفات الھی در نھج البالغه و قرآن می

محدودیت حواس از معرفت کنه ذات و صفات الھی 
ھـا از ھسـتی را   ترین شـناخت ترین و سطحیھایی ھستند که ابتداییگانه روزنهحواس پنج

ب گرایـی، یکـی از موانـع شـناختی محسـو     ). حس۱۹۹کنند (ری شھری، برای انسان ایجاد می
ھای خود را بیشـتر از راه  گردد انسان دانستهشود؛ زیرا انس فراوان با امور حسی موجب میمی

). ۱۳۲حس به دست آورد و در امور نامحسوس نیز از حس بھره گیرد. (شیروانی، 
در نھج البالغه، درموارد متعددی به عدم امکان شناخت ذات بـاری تعـالی توسـط حـواس     

به ٢» درک شواھد«و » درک حواس«ی (ع) گاه با تعابیری چون تصریح شده است. حضرت عل
» درک حـواس «فرمایند؛ در فرازھایی که ازمحدودیت حواس به طور کلی در شناخت إشاره می

کـه  کنـد. از جملـه ایـن   بـه آن اشـاره مـی   ٤»ال تدرکه«و ٣»ال یدرک«یادکرده، با دو صیغۀ مختلف
از داشـتن، و عضـو داشـتن   داشتن، جفـت مکانپس از نفی صفاتی چون ۱۸۱درفرازی از خطبۀ
حـواس درک  بـه  «) یعنـی  ۴۳۱، ص۱۸۱(خطبـۀ  » وَ لَا یدْرَكُ بِالْحَوَاسِّ«فرماید: خدای متعال می

شود زیرا درك با حواس و کیفیات آن اختصاص بـه جسـم   خداوند با حواسّ درك نمی». نگردد
؛ ھاشـمی خـویی،   ۳/۳۸۲ثم بحرانی، دارد و خداوند از جسمیت و لواحق آن منزّه است (ابن می

). گاه حضـرت (ع) در عبـارات و تعـابیر مختلـف، بـه محـدودیت برخـی از حـواس         ۱۰/۳۲۰
کند، مثالً محدودیت چشم را با عبـارات مختلفـی چـون    گانه، مانند چشم و دست اشاره میپنج

وَ لَـمْ  «)، ۴۲۵،ص ۱۷۸خطبـۀ  » (لَـا تُدْرِکُـهُ الْعُیـونُ   «، )۲۴۳، ص ۱۰۸(خطبـۀ  » لَمْ تَرَكَ الْعُیـونُ «
وال « ، )۱۶۷، ص ۸۴خطبـۀ  » (وَ لَا تُحِیطُ بِـهِ الْأَبْصَـارُ   «، )۳۶۷،ص ۱۵۹خطبۀ» (یدْرِکْكَ بَصَرٌ 

١٨٥٫، ص ٩٠؛ خطبۀ . وَ سَمَّی تَرْکَھُمُ التَّعَمُّقَ فِیمَا لَمْ یکَلِّفْھُمُ الْبَحْثَ عَنْ کُنْھِهِ رُسُوخا١ً
.٥٣٥،ص٢٢٧خطبۀ» ال تدرکه الشّواھد. «١
.٤٣١، ص١٨١خطبۀ» وَ لَا یدْرَكُ بِالْحَوَاسِّ. «٣
.٥٤٥، ص٢٢٨خطبۀ ؛»ال تُدرکُهُ الْحواسّ فتحسُّهُ«.٤
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وَ «فرمایـد:  کند، در مورد محدودیت دست نیز می) بیان می۵۳۵،ص ۲۲۷خطبۀ » (تراه النّواظر 

».و دستھا به او نرسند تا لمسش نمایند«)۵۴۵، ص۲۲۸خطبۀ » (لَا تَلْمِسُهُ الْأَیدِی فَتَمَسَّهُ 
ھای مختلف، در فـراز  امام علی (ع) عالوه بر تذکر به محدودیت شناخت حسی به صورت

توان رؤیت کرد بلکه اساسـاً چنـین شـناختی ممتنـع     دارد که نه تنھا خدا را نمیدیگری بیان می
خطبـۀ  » (وَ بِھَا امْتَنَـعَ عَـنْ نَظَـرِ الْعُیـونِ    نِعُھَا لِلْعُقُولِ بِھَا تَجَلَّی صَا« ... فرمایند: است از جمله می

ھاست که دیـدن ذات  ھا آشکار گردید، و به دیدن آنآفریننده بر عقول آفریده) « ۵۴۳، ص ۲۲۸
». پروردگار ممتنع شود

توان به شناخت ذات الھی پـی بـرد، امـا آن    در پایان باید گفت اگرچه از طریق حواس نمی
کـه اعتقـاد   تواند وجود او را منکر شود، چنانکه با حواس طبیعی خدا را ندیده است، نمیکس

به وجود او نیازی به ارتباط حواس طبیعی با او ندارد، و چقدر نـاروا و ضـد منطـق اسـت کـه      
مالک واقعیت را حواس قرار بدھیم، برای اثبات یک واقعیت ھیچ ضرورتی نیست که بـه طـور   

ھـا بـه وسـیلۀ    قعیت ارتباط برقرار کنیم، ولی راه دیگـری بـرای اثبـات واقعیـت    مستقیم با آن وا
ای ھا، بنابراین حواس مقدمهھا و نتایج واقعیتحواس داریم و آن راه عبارتست از آثار و معلول

ھـا و  برای شناخت عقالنی است به این صورت که انسان با مشاھدۀ آثار عالم تکوین و شگفتی
).٤٩، ذیل خطبۀ ١٠/٨٠برد. (جعفری، ن وجود دارد، به وجود خدا پی میواقعیاتی که در آ

محدودیت قلب از معرفت کنه ذات و صفات الھی 
ھـا، بـه   گانۀ ظاھری، دارای حواس باطنی است که بـه کمـک آن  عالوه بر حواس پنجآدمی

ناخت شـھودی در  شـود، شـ  ھا آگاه میطور مستقیم با برخی حقایق ارتباط برقرار کرده، و از آن
). در نگـاه اول عبـارات نھـج    ١/٤٧حقایق مجرد اسـت (مطھـری،   ١حقیقت، مشاھدۀ حضوری

البالغه در مورد این نوع شناخت نسبت به خدا موھم تعارض است، بدین صورت که حضرت 
داند که قلـب  کند، و خدا را واالتر از آن می(ع) در مواردی شناخت قلبی و شھودی را نفی می

عَظُمَ عَـنْ أَنْ  «ه ذات مقدس او احاطه یابد و بتواند با دیدۀ دل، خدا را تصور کند. مانند: انسان ب

اندازیم: علم حصولی از طریق مفاھیم و صور ذھنی حاصـل  ھای علم حصولی و حضوری میتر شدن مطلب نگاھی به تفاوتبرای روشن. ١
، در علم حضوری، معلوم بدون واسطه نزد عـالم حاضـر   کنیمشود؛ بدین معنا که با حصول صورتی از شیء در ذھن، آن شیء را درک میمی
شود، یعنی اثری از شناخت یا مفھوم ذھنی در میان نیست، بلکه شیء معلوم بنفسه نـزد عـالِم حاضـر اسـت، ماننـد علـم انسـان بـه ذات         می

نـزد عـالم حاضـر اسـت.     ) پس در علم حصولی، ماھیت معلوم نزد عالم حاضر است. و در علم حضوری، وجود معلوم٩٣خودش(سبحانی،
)٢٩٤(طباطبایی، 
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فراتر از این است کـه پروردگـاریش   ) «٦٦٥، ص ٣١نامۀ » (تَثْبُتَ رُبُوبِیتُهُ بِإِحَاطَةِ قَلْبٍ أَوْ بَصَر

، ٨٤خطبـۀ  » (لُوبُ مِنْهُ عَلَی کَیفِیةٍلَا تُعْقَدُ الْقُ». «ثابت شود به دانستن و شناختن به دل یا به چشم
فراتر از این است که پروردگاریش ثابت شود به دانستن و شـناختن بـه دل یـا بـه     «) ،١٦٧ص

».چشم
لَا تُدْرِکُهُ الْعُیونُ بِمُشَـاھَدَةِ الْعِیـانِ وَ   «شود: در مواردی دیگر این نوع شناخت قلبی اثبات می

ھا او را به عیان نتوانند دید، چشم«، )۴۲۵، ص ۱۷۸(خطبۀ » بِحَقَائِقِ الْإِیمَانِلَکِنْ تُدْرِکُهُ الْقُلُوبُ 
». ھا به ایمان حقیقی درکش کنندولی، دل

منظـور از عـدم احاطـه قلـب بـه ذات او، کـه در       در دفع این تعارض ظاھری باید گفـت:  
یگر علم تفصیلی است، امّا به آن اشاره شده است، نفی ادراك کنه ذات الھی و به تعبیر د٣١نامه

شود، اشاره بـه علـم اجمـالی اسـت.     آمده که خداوند با چشم دل دیده می١٧٨آنچه در خطبه 
.  ١)۳/۴۸۸مکارم شیرازی، (

کـه  قسـم اول ایـن  گوید: شناخت قلبی، شھودی به دو معناست: ری شھری در این باره می
بتواند با دیدۀ دل، خدا را تصور کنـد.  قلب انسان به ذات مقدس حق تعالی احاطه یابد و انسان

اما معنای دوم نوعی تجربـۀ بـاطنی   این قسم از دیدار قلبی مانند دیدار حسی غیر ممکن است.
شود، ابزار این ھای ظلمانی، و تجلی انوار الھی برای انسان حاصل میاست که با کشف حجاب

). ۴۷۸ری شھری، مبانی خداشناسی، تجربه صفای باطن است. (

محدودیت عقل از معرفت کنه ذات و صفات الھی
ای است که انسـان از  ھای شناخت در وجود انسان عقل است، عقل دریچهیکی دیگر از راه
شود (ری شھری، مبـانی شـناخت،   تری از فضای حسی، آشنا میتر و عمیقآن با فضای گسترده

د خام کارش را از محسوسات که ھمواره موا٢). مقصود ما از عقل، ھمان عقل نظرى است١٩٩
). در واقـع  ١٠/٨٣گیـرد (جعفـری،   و یا از آن مفاھیم ذھنی که متکی به محسوسات است، مـی 

ای است که ادراك معانی کلی متعلّق به محسوسات برای او حاصل شود (جـوادی  آن قوه» عقل«
از طریـق عقـل   ). در موارد متعددی از کالم امام علی (ع) آمده است که خـدا را  ١٣/٢٩٨آملی، 

داند که اولی غیر ممکـن  مکارم شیرازی علم به کنه ذات و صفات را علم تفصیلی و علم به آثار خداوند در عالم تکوین را علم اجمالی می. ١
) .١/٩١پذیر است. ( مکارم شیرازی، ولی دومی امکان

کند و عقل عملی مربوط به عمـل  شود؛ به واسطۀ عقل نظری نفس، اشیاء را درک میی. عقل به دو قسم عقل نظری و عقل عملی تقسیم م٢
)٨٣شود (شیرازی، صدر الدین محمد، الحمکة المتعالیة فی االسفار االربعة العقلیة،است و مصدر افعال و رفتار انسان می
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فرمایـد: شـناخت خـدا از ایـن     توان شناخت، در عین حال در بعضی از سخنان خویش مـی می

طریق محال است. درجمع بین این دو سخن باید گفت در مواردی که حضرت، شـناخت خـدا   
تـوان خـدا را   ھای عقلی مـی کند مراد این است که به وسیلۀ استداللرا از طریق عقل اثبات می

ین گونه که در عالم تکوین وجود ھر پدیده منظمی مستلزم وجود موجود با شـعور  شناخت، بد
و مدبری است که بر اساس آگاھی و علم خویش، اجزای درونی پدیدۀ مزبور را با ھماھنگی و 
آرایش خاص و به منظور وصول به ھدف مشخصـی در کنـارھم نھـاده اسـت (سـعیدی مھـر،       

ھای طبیعـی ایـن اسـت کـه پـس از بیـان       بررسی پدیده). به طور کلی روش امام (ع) در١/٤٥
کند که آثـار عظمـت خـدا در    به تفکر و تعقل واداشته و تأکید میھای طبیعت، ھمه راشگفتی

ذھن انسـان را بـه اندیشـه در    ،١٨٥ھمۀ آفرینش آشکار است و با یک سؤال اساسی در خطبۀ 
، ص ٢٢٧(خطبۀ » غَیرِ بَانٍ أَوْ جِنَایةٌ مِنْ غَیرِ جَانٍھَلْ یکُونُ بِنَاءٌ مِنْ «دارد: مشاھدات خود وا می

. آیـا  »جنایتکاری صـورت بنـدد  ای تواند بود و ھیچ جنایتی بیسازندهآیا ھیچ بنایی بی« ، )٥٤١
دارد، خـود سـاخته شـده اسـت؟     جھان با عظمت و ھستی انسانی که عقول را به تحیـر وا مـی  

به تفکر و تعقل در آثار صنع الھی، در فرازھای دیگر بـا  و عالوه بر دعوت ). ٥٩جوادی آملی،(
شَـوَاھِدِ  «، )۴۲۹،ص ۱۸۱(خطبه » ظَھَرَ لِلْعُقُولِ بِمَا أَرَانَا مِنْ عَلَامَاتِ التَّدْبِیرِ الْمُتْقَنِ«تعابیری چون 

(خطبـه  » لِّی لِخَلْقِـهِ بِخَلْقِـهِ  الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُتَجَ« ، )۳۸۵،ص۱۶۴(خطبه » الْبَینَاتِ عَلَی لَطِیفِ صَنْعَتِهِ
شناخت عقلی و بداھت وجود آفریـدگار(ناظمی آگـاه) از طریـق آفـرینش     «) به ۲۳۹، ص ۱۰۷

کند مربوط جا که امام (ع) شناخت عقلی خدای متعال را نفی میاما آن.کنداشاره می» مخلوقات
از طریق عقل محال اسـت.  باشد که اساساً چنین شناختیبه شناخت حقیقت وکنه ذات الھی می

لَمْ تَبْلُغْهُ «امام علی(ع) در نھج البالغه، ناتوانی عقل را از شناخت کنه ذات الھی با عباراتی چون 
وَ انْتَھَـتْ عُقُولُنَـا   «)، ١٨٧، ص ٩٠(خطبۀ » لَمْ تَتَنَاهَ فِی الْعُقُول«)، ٣٥٣، ص ١٥٤(خطبۀ » الْعُقُولُ

كَ  «فرمایـد:  مـی ٩١کند، از جمله این که در خطبـۀ  میبیان) ٣٦٧، ص ١٥٩خطبۀ » (دُونَهُ وَ إِنـَّ
ھمانا، تـو آن خـدایی کـه در    «، »أَنْتَ اللَّهُ الَّذِی لَمْ تَتَنَاهَ فِی الْعُقُول ِفَتَکُونَ فِی مَھَبِّ فِکْرِھَا مُکَیفاً

ن خداونـد از  بـود امام (ع) در این جمله، بر منـزّه ». ھا نگنجی تا براى تو چگونگی انگارندعقل
دھد، یعنی محال است که حقیقت ذات او در که در عقول و افکار بشرى بگنجد، گواھی میاین

حیطه درك انسانی قرار گیرد. بدین معنا که حق تعالی داراى چگونگی وجودى خاصّـی نیسـت   
شـود.  که قواى خیالیه تصویرش کنند و عقول او را درك نمایند که اگر چنین باشد، محدود مـی 

باشـد (ابـن میـثم    کنه و حقیقت اشیاء به این دلیل قابل درك است کـه وجودشـان محـدود مـی    
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).٢/٣٤بحرانی، 

توان دست یافت بلکه به کنه صفات او نه تنھا از طریق عقل به معرفت کنه ذات الھی نمی
توان دست یافت چرا کـه صـفات او نیـز ماننـد ذات او نامحـدود اسـت       نیز از این طریق، نمی

). حضرت علی (ع) در مورد محدودیت عقول از ادراک کنه صفات الھی ١/٧٧کارم شیرازی، (م
، ٩٠(خطبـۀ  » وَ غَمَضَتْ مَدَاخِلُ الْعُقُولِ فِی حَیثُ لَا تَبْلُغُهُ الصِّفَاتُ لِتَنَاوُلِ عِلْمِ ذَاتِهِ«... فرماید: می

ن بـه کنـه ذاتـش را در سـر     عقول که از درك صفات او بازمانند، سوداى رسـید «... )، ١٨٥ص 
نویسـد:  معـروف اسـت مـی   » اشـباح «بحرانی در شرح این بخش از خطبه که به خطبۀ». پرورند

ھا از درك کنه صفات حق به لحـاظ خلقـت قاصـر و    علت حصر و محدودیت عقول و اندیشه«
کمال نھایت و نامحدود است احاطه پیدا کنند، صفاتتوانند بر آنچه بیھاست که نمیناتوان آن

).  ٢/٣٣٦(ابن میثم بحرانی، » نھایت استبیچون ذاتشو اوصاف جالل خداوند ھم

محدودیت اوھام از معرفت کنه ذات و صفات الھی
ای دیگر، یعنی وھم، نیـز از شـناخت کنـه ذات و    کالم حضرت علی (ع) به ناتوانی قوهدر

» ال تقدّره االوھـام «)، ٣٥٣، ص ١٥٤خطبۀ » (لم تقع علیه االوھام«صفات الھی با عباراتی چون 
خطبۀ » (لم تحط به االوھام«)، ٤٣١، ص ١٨١خطبۀ » (ال یدرک بوھمٍ«)، ٣٧٩، ص ١٦٢خطبۀ (

در «نویسـد:  ) اشاره شده است. ابن میثم بحرانـی در توضـیح اوھـام چنـین مـی     ٥٣٧، ص ٢٢٧
بات کنند: در واقـع  رسند، تا براى او صفتی را اثطریق خداشناسی، اوھام، به درك ذات حق نمی

حکم خیال و اوھام جز در امور محسوس و یا وابسته به محسوس صادق نیست و قوّۀ واھمـه،  
(ابـن میـثم   » ھا صفاتی را ھم تصدیق کندکند چه برسد که براى آنوجود مجرّدات را انکار می

کـه ادراك  ای اسـت  وھم آن قوه«نویسند: می» وھم«). عالمه حلی نیز در معنای ٢/٢٧٤بحرانی، 
).۲۹۶(حلی،» شودمعانی جزئیة متعلّق به محسوسات برای او حاصل می

» وھمیـه «ھـا را معـانی   در واقع اگر معانی عقلی مضاف به صور جزئی مالحظه شـوند، آن 
شوند. پس فرق عقل و وھم در این است که وھـم مفـاھیم   گویند که توسط واھمه ادراك میمی

فھمـد، و چـون در   نماید، و عقل مفاھیم کلـی مجـرد را مـی   میمضاف به صور جزئیه را ادراك 
شـود پـس   انجام می١معنای موھوم اضافه به صورت مأخوذ است و ادراك صورت توسط خیال

گوینـد.  ماند کـه بـه آن صـورت خیـالی مـی     در ذھن باقی میء . با از بین رفتن صورت مادی یا غیبت آن، صورتی منھای ماده از ھمان شی١
).١٣/٢٩٨(جوادی آملی، 
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ادراك معنای جزئی و موھوم بدون دخالت خیال میسر نیست ولی ادراك معنای معقول گرچه در 

نیاز است. (جوادی کن در بقا از آن بیحدوث نیازمند به صورت جزئی یا معنای جزئی است لی
).  ١٣/٢٩٨آملی، 

فرمایند: می۲۲۷حضرت (ع) در مورد محدودیت شناخت اوھام از کنه ذات الھی در خطبۀ 
اوھـام بـه او   «)، ۵۳۷، ص ۲۲۷(خطبـۀ  ...» لَمْ تُحِطْ بِهِ الْأَوْھَامُ بَلْ تَجَلَّی لَھَا بِھَا وَ بِھَا امْتَنَعَ مِنْھَا «

اى نمود تا به وجودش معترف شوند و دریابنـد کـه ادراك کنـه ذاتـش     نکنند. بلکه جلوهاحاطه 
چون حکم اوھام مربوط به امور «نویسد: در توضیح این فراز ابن میثم بحرانی می». ممنوع است

تواند به شناخت خدای متعال برسد. بـدین جھـت خـدای متعـال     محسوس و جزیی است، نمی
شن و متجلّی ساخته است، ومعناى تجلّی خداوند براى اوھـام آن اسـت   خود را براى اوھام، رو

شوند، نشـان داده اسـت   ھا درك میچه که به وسیله وھمھاى جزیی تمام آنکه خدا در صورت
نگرنـد،  ھاست، زیرا اوھام، موقعی که به خود و تغییـرات عارضـه بـر خـود مـی     که او صانع آن

). سـپس  ۴/۱۲۵(ابن میثم بحرانـی،  » غییرات از ناحیه اوستیابند که صانعی دارند و این تدرمی
ھاى دیگرى ھـم بـراى   عالوه برنقصانی که در قواى ادراکی آدمی وجود دارد، دلیل«نویسد: می

ھا، علوّ ساحت اقدس ربـوبی  ناتوانی اوھام از شناخت کنه ذات الھی وجود دارد که از جمله آن
که ھم خودش نـاقص اسـت و   روى واھمه به دلیل ایناز انواع ترکیب است. به عبارت دیگر نی

ابن میـثم  » (شدنی نیست، ازاحاطۀ بر وجود خداوند باز داشته شده استھم کنه ذات حق، درك
).۴/۱۲۶بحرانی، 

لَا تَقَـعُ  « فرماید: می٨٥در مورد محدودیت اوھام از شناخت کنه صفات الھی نیز در خطبۀ 
مکـارم  ». یـک از صـفات او را درنیابنـد   اوھام ھیچ«)؛ ١٦٧، ص٨٤(خطبۀ » الْأَوْھَامُ لَهُ عَلَی صِفَةٍ

کنـد،  عقل ما محدود است و جز امور محدود را درك نمی«نویسد: شیرازی در ذیل این فراز می
گنجـد و  پایان خدا و صفات نامحدودش که عین ذات اوست نیز، در وھم نمیبنابراین، ذات بی

ات او آگاھی داریم، از قبیل علم اجمالی است و الّـا علـم تفصـیلی    به تعبیر دیگر: اگر ما به صف
).٣/٤٨٦(مکارم شیرازی، » پذیر نیستدربارۀ ذات و صفاتش براى مخلوقات، امکان

ھا ازمعرفت کنه ذات و صفات الھی محدودیت شناخت اندیشه
عقـل و  حضرت (ع) گاه با عباراتی که به تصریح، یکی از ابزارھای شـناخت ماننـد حـس،    

کنند:ھا را از شناخت ذات و صفات الھی بیان میقلب در آن ذکر نشده، محدودیت اندیشه
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» وَ رَدَعَ خَطَرَاتِ ھَمَاھِمِ النُّفُوسِ عَنْ عِرْفَـانِ کُنْـهِ صِـفَتِهِ   «فرماید: امام (ع) می۱۸۶در خطبۀ 

بســیاری از ».را از شــناخت کنـه صـفتش بــاز داشـته اسـت    اندیشـه  «)، ۴۵۳، ص ۱۸۶خطبـۀ  (
انـد و منظـور   ھـا معنـا کـرده   را به افکار و اندیشـه » ھماھم«٢و شارحان نھج البالغه١مترجمان

اندیشد. ھا میکند و انسان دربارۀ آناند که به دل خطور میرا افکارى دانسته» ھماھم النّفوس«از
بـه نفـوس خطـور    ھـایی را کـه   پس مراد از این فراز این است که خدای متعال افکار و اندیشه

ھایی در مورد معرفـت کنـه صـفات جمـال و جـالل خـدا       ھا و صحبتکنند و موجب بحثمی
).۱۲/۱۸۸کند. (ھاشمی خویی، شود، را دفع و رد میمی

نیز در سخنان حضرت (ع)، به فکر و اندیشه معنا شـده اسـت:   »  رویّاتَ خوَاطِرِھَا«ترکیب 
ھا درنیایی تـا محـدود و مرکّبـت    در اندیشه«، »کُونَ مَحْدُوداً مُصَرَّفاًوَ لَا فِی رَوِیاتِ خَوَاطِرِھَا فَتَ«

کند، چرا که اگر اندیشـه بـه   ھا به ذات پاك او اشاره میاین فراز به عدم احاطه اندیشه». شمارند
او احاطه یابد، حتماً باید محدود باشد و ھر چیز که محدود باشد، در معرض تغییرات زمانی و

). اکثر مترجمان و شارحان نیـز ایـن   ۴/۶۶گیرد. (مکارم شیرازی، ت دیگر قرار میمکانی و جھا
» خیـال و وھـم  «، ولی در ترجمۀ شھیدی به معنای ٣انددانسته» أفکار و اندیشه«واژه را به معنای

. )۷۶، ص ۹۱آمده است. (شھیدی، خطبۀ 
وانی ھمـراه اسـت؛   با این مطالب، معرفت کنه ذات و صفات خدا با اعتراف به عجـز و نـات  

زیرا گفته شد که احاطه بر موجود غیرمحدود، برای موجود محدود میسر نیست. بدیھی اسـت،  
تر و بیشتر خواھد شـد و چـون خـدا ذاتـی     که ھر چه بیشتر پیش رویم، اعتراف به جھل عمیق

نامحدود دارد و از ھر جھت مطلق و نامتناھی است، از لحاظ جھت و مکان منزّه اسـت؛ بلکـه   
خود خالق جھت، مکان و زمان است و ھرگز جھت، زمان و مکـان بـر او محـیط نیسـت او از     

ماھیت نیز منزّه است.  
خواھد آن وجود مقدس را اکتناه کند؟ ور با چه ابزاری میبا این تحلیل، بشر اندیش

دلیل امتناع معرفت کنه ذات و صفات الھی در نھج البالغه
متعال حقیقتی نامحدود و موجودی مطلـق و محـض اسـت    طور که اشاره شد خدایھمان

؛ فـیض  ۴۰۹؛ دشتی، محمـد،.  ۲۴۰؛ بھشتی، محمد، ترجمه نھج البالغه، ۲۲۹؛ شھیدى، ترجمۀ نھج البالغه، ۴۵۳آیتی. ترجمۀ نھج البالغه، . ١
.۴/۶۳۰نھج البالغه، و شرحاالسالم، علی نقی، ترجمه

.۳/۱۸۱؛ مغنیه، محمد جواد، فی ضالل نھج البالغه، ۳/۷۸۵میثم، شرح نھج البالغه، ؛ ابن۱۰/۱۷۲الحدید، شرح نھج البالغه، أبیناب.٢
االسـالم، علـی نقـی، ترجمـه و شـرح نھـج       ؛ فـیض ۸۴؛ بھشـتی، محمـد، ترجمـۀ نھـج البالغـه،      ۱۵۹.دشتی، محمد، ترجمۀ نھج البالغـه،  ٣

.۶/۴۱۵الحدید، شرح نھج البالغه، .أبی؛ ابن۲/۳۳۷میثم، شرح نھج البالغه، ؛ ابن۱/۲۳۲حمد تقی، شرح نھج البالغه، ؛ شوشتری، م۲/۲۴۱البالغه،
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شود خدا را اکتناه نموده بـر او احاطـۀ علمـی    که نمیشود مبنی بر اینبر این اصل فرعی بار می

تواند بر ذاتی نامحدود چنان که ھست شناخت، زیرا عقل محدود انسان، نمیپیدا کرد و اورا آن
با ریاضت کشیدن، نه بـا اندیشـیدن،   نه.مکن نیستاحاطه یابد پس احاطهٔ علمی به ذات حق م

توان به خدا احاطه یافت زیرا او محیط بـه راه، محـیط   نه با مشاھدات عرفانی با ھیچ راھی نمی
به رونده و محیط به رفتن اوست. ھم محیط برافکار متفکر است، ھم محیط به تفکـر او و ھـم   

محـیط بـر عرفـان اسـت، ھـم محـیط بـه        محیط به خود اوست. در مشاھدات عرفانی نیز، ھم 
فرمایـد: (وَال یحیطـونَ بِـهِ علمـاً)     معرفت او و ھم محیط به مشھودات اوست. قرآن کـریم مـی  

توانـد نامحـدود را   توانند بر خدا احاطه علمی پیدا کنند. زیرا محدود نمـی ) یعنی نمی۱۱۰:(طه
)  ۹۱-۹۲تحت احاطهٔ خود قرار دھد (جوادی آملی، 

عالوه بر این که عدم امکان ادراک کنه ذات و صفات را درکالم خـویش بیـان   امام علی(ع) 
نماید. اند، در برخی از سخنان، علت عجز انسان را از درک ذات و صفات الھی بیان میفرموده

کُـلُّ مَعْـرُوفٍ بِنَفْسِـهِ    «فرماید: در مواردی که به علت عدم ادراک ذات باری اشاره دارد، می
مـراد از ایـن   » ھر چه کنه ذاتش شناخته آیـد، مصـنوع اسـت   «)، ۵۴۱، ص ۲۲۸طبۀ(خ» مَصْنُوعٌ

جمله این است که کنه و حقیقت وجود حق تعالی بر کسی معلوم نیسـت ولـی چـون در مقـام     
گونه استفاده کرد: ایـن جملـه از سـخن   بدین١توان از شکل اول قیاس اقترانیاستدالل است می

صغرى، و این جمله تقـدیرى را ھـم   » معلوم شود مصنوع استھر چه کنه و حقیقتش «امام را 
کبراى قیاس قرار دھیم و نتیجۀ این دو مقدمـه چنـین   » ھیچ مصنوعی واجب الوجود نیست«که 
شود: ھر چه کنه و حقیقتش معلوم شود، واجب الوجود نیست. ھنگامی که این قضیۀ سـالبۀ  می

یچ واجب الوجودى معلوم الحقیقه نیست که آید: ھرا عکس کنیم، این جمله به دست می٢کلیه
باشـد آن  اى مصـنوع مـی  باشد. علت این که ھر معلوم الحقیقـه ھمان مطلوب و مدّعاى اوّل می

شود و ھر چه اجزاء دارد مرکب است و ھـر  است که حقیقت ھر چیزى به اجزایش شناخته می
اى مصنوع و داراى صانع است، کننده و صانع دارد پس ھر معلوم الحقیقهمرکبی نیاز، به ترکیب

شـد و  و بطالن تالی به این دلیل است که اگر حق تعالی مصنوع بود، ممکن و محتاج به غیر می

که نتیجه یا نقیض نتیجه، شود، قیاس استثنایی و قیاس اقترانی. قیاس استثنایی، عبارتست از این. قیاس از لحاظ صورت بر دو قسم تقسیم می١
جود باشد. اما قیاس اقترانی عبارتست از این که نتیجه یا نقیض نتیجه بالفعل در مقدمات موجود نباشد ولـی بـالقوه در   در مقدمات بالفعل مو

). شکل اول قیاس اقترانی بدین صورت است که: وسط در صـغری محمـول و در کبـری موضـوع باشـد.      ٢٣٧مقدمات موجود است (مظفّر، 
).٢٤٥(ھمان، 

ی افـراد  ، ھیچ و یک و نکره در سیاق نفی است و ھمچنین کلّیّۀ الفاظی که  داللـت بـر سـلب محمـول از ھمـه     ای است که سور آن. قضیه٢
).١٦٣کند (ھمان، موضوع کند. و سور قضیه لفظی است که داللت بر کمیّت افراد موضوع می
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).  ۴/۱۵۳نبود. (ابن میثم بحرانی، ١در نتیجه واجب الوجود بالذّات

/ ۱طبرسـی،  ؛۲۵۳/ ۴(مجلسـی،  » لَیسَ بِإِلَهٍ مَـنْ عَـرَفَ بِنَفْسِـهِ   «فرماید: در بیان دیگری می
بـا توجـه بـه سـخنان حضـرت (ع) کـه       ». ھرکس که ذاتش شـناخته شـود إلـه نیسـت    «)،۲۹۹
، در »ھر چه به ذات شناخته شده باشد مصنوع است و در این صـورت إلـه نیسـت   «فرماید: می
» داللت از شئون مصنوع است نه واجب الوجـود «گوئیم که میآید اینجا یک سؤال پیش میاین

فرمایـد: خـدای متعـال معلـوم     ) آیا با بیان دیگری که حضرت علی (ع) که می۶/۹۹(طباطبایی، 
) منافات ندارد؟۸۴/۳۳۹(مجلسی، » یَا مَنْ دَلَّ عَلَی ذَاتِهِ بِذَاتِهِ« است بالذات 

جـا کـه   یـابیم آن جواب این سؤال را در فـراز دیگـری از سـخنان حضـرت علـی (ع) مـی      
) معنایش ایـن اسـت کـه    ۱/۲۹۹؛ طبرسی، ۴/۲۵۳(مجلسی، » لِیلِ عَلَیهِھُوَ الدَّآلُّ بِالدَّ«فرماید: می

خداى تعالی خود دلیل بر وجود خویش است حتی دلیل را ھم او راھنمایی کـرده کـه چگونـه    
ای را داللت کند، بنابر این خدا به داللت و راھنمایی خودش شناخته شده است، چـون او ادلـه  

).  ۶/۱۰۳کرده است. (طباطبایی، که به وجود او داللت دارند دلیل
در فراز دیگری از سخنان خویش امام علی (ع)، نداشتن حرکـت و سـکون را علـت عـدم     

داند که اگر این چنین بود ذات او قابل تغییر و قابل تجزیه و ترکیـب بـود:   ادراک ذات الھی می
). ۵۴۳، ص ۲۲۸(خطبـۀ  » إِذاً لَتَفَاوَتَتْ ذَاتُهُ وَ لَتَجَزَّأَ کُنْھُـهُ وَ لَا یجْرِی عَلَیهِ السُّکُونُ وَ الْحَرَکَةُ ...«

علت نداشتن حرکت و سکون به دو دلیل در این فراز از کـالم امـام(ع) ذکـر شـده اسـت: اول      
که اگر این خصوصیات بر خداوند عارض شود، الزمۀ آن تغییر در ذات اوسـت و وى را در  این

باشند و تغییـر و  د، زیرا حرکت و سکون از حوادث تغییر دھنده میدھسلسله ممکنات قرار می
دگرگونی از خواصّ ممکن است بنابراین واجب ذاتی، ممکن ذاتی خواھد بود و این نیز محـال  

که اگر حرکت و سکون از صفات بارى تعالی باشـد، تجزیـه و ترکیـب در ذات    است. دوم این
طـور اسـت، زیـرا ایـن دو صـفت از      نیـز ھمـین  وى الزم آید ولی تـالی باطـل اسـت و مقـدم     

بـودن او خواھـد بـود و    اش جسـم ھاى ماده است، پس اگر بر خدا عارض شوند الزمـه ویژگی
باشـد و در  جسم ھم مرکب و قابل تجزیه است و ھر مرکبی ھم نیازمند به اجزاء و ممکن مـی 

یـثم بحرانـی، پیشـین،    ابـن م محال است. (آید که واجب ممکن شود و این امرى نتیجه الزم می
۴/۱۶۰-۱۶۱(.

بینیم که امام (ع) دلیل عدم ادراک کنه ذات الھی را با توجه به سخنان حضرت علی (ع) می

).٢/١٣٩ت ھستی است (مطھری، به این معنی است که موجودیت عین ذاتش است، یعنی حقیقتش عین حقیق» بذاته«. إصطالح ١
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ھا الزمـۀ  داند، زیرا که ھمۀ این ویژگیمی» بودن خداعدم مصنوع«و » نداشتن سکون و حرکت«

حرکــت و موجــود محــدود اســت؛ موجــودی کــه محــدود اســت، تغییــر و تحــول، ســکون و 
ذات بـودن درك حقیقـت و کنـه    و محـال بـودن در او راه دارد، بنـابر ایـن عـدم امکـان      مصنوع

تعالی نامحدود است و ما محدود، و محـدودی  پروردگار متعال، به این دلیل است که ذات باری
که تغییر و تحول در او راه دارد به کنه و حقیقت وجودی که از ھر نظر نامحدود اسـت، راھـی   

د.ندار
که خدای متعال، ذاتی غیر محدود و وجودی واجب و غیر متنـاھی اسـت، و   با توجه به این

تـوان صـفتی فـرض کـرد کـه      چنین با توجه به مسألۀ عینیت ذات و صفات الھی؛ یعنی نمیھم
خارج از ذات خدا و مباین با او باشد، عالوه بر این میـان صـفات ذات خداونـد ماننـد، علـم،      

ز ھیچ مغایرت و جدایی وجود ندارد زیرا مغایرت مستلزم محدودیت است. قدرت، و حیات نی
بنابراین وقتی علم، غیر از قدرت و حیات باشد، باید علم محدود باشـد و در ظـرف قـدرت و    
حیات وجود نداشته باشد. و به ھمین ترتیب قدرت و حیات نیز باید محدود باشد (طباطبـایی،  

تـوان دسترسـی   بودن، نمیدای متعال ھم به دلیل نامحدود) به کنه صفات خ۹۱-۱۱/۱۷۶؛ ۶/۷۱
پیدا کرد.

حضرت علی (ع) در فرازھایی از سخنان خویش، علت نـاتوانی انسـان را از درک صـفات    
کند: از یک طرف به محدودیت انسان و از طرف دیگـر  خدای متعال نیز به دو صورت بیان می

حدودیت انسان از وصف خدای متعال را نیـز بـه   کند، مبودن خدای متعال اشاره میبه نامحدود
کند:دو صورت کلی بیان می

) و ۴۳۱، ص ۱۸۱.گاه عدم توانایی بشر از وصف برخی مخلوقات مانند، مالئکـه (خطبـۀ   ۱
کنـد و نتیجـه   ) را ذکر مـی ۴۳۳، ص ۱۶۲) و خود انسان (خطبۀ ۳۹۱، ص ۱۶۴خطبۀ طاووس (

تر است. در مورد ناتوانی از وصـف  پروردگار ناتوانگیرند که انسان به طریق اولی از وصف می
بَلْ إِنْ کُنْتَ صَادِقاً أَیھَا الْمُتَکَلِّفُ لِوَصْفِ رَبِّكَ فَصِـفْ جِبْرِیـلَ وَ مِیکَائِیـلَ وَ    «فرمایند: مالئکه می

کـه در وصـف   اى آن«)؛ ۴۳۱، ص ۱۸۱(خطبـۀ  » جُنُودَ الْمَلَائِکَةِ الْمُقَرَّبِینَ فِی حُجُـرَاتِ الْقُـدُسِ  
گـویی، جبرئیـل و میکاییـل و افـواج     اى، اگر راست مـی پروردگارت خویشتن را به رنج افکنده

این فراز از کالم امام(ع) شـبیه  » ھاى قدس او ھستند وصف نماىمالئکه مقرب را، که در غرفه
اسـت  رَّ مَکانَهُ فَسَوْفَ تَرانِیلَنْ تَرانِی وَ لکِنِ انْظُرْ إِلَی الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَسورۀ اعراف: ۱۴۳آیۀ 

توانی مرا ببینی ولی به کوه نگاه کن، اگر کوه ثابت نمی«فرماید: که خدا در پاسخ موسی (ع) می
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ای انسان اگر مالئکه را توانستی وصف کنی، خدا «فرماید: امام  نیز می» توانی مرا ببینیماند می

».توانی وصف کنیرا نیز می
کنـد و  تـری را بیـان مـی   علت عدم ادراک صفات خدای متعال قـانون کلـی  . گاه در مورد۲

، »فَإِنَّمَا یدْرَكُ بِالصِّفَاتِ ذَوُو الْھَیئَاتِ وَ الْأَدَوَاتِ وَ مَنْ ینْقَضِی إِذَا بَلَغَ أَمَدَ حَدِّهِ بِالْفَنَـاءِ «فرماید: می
ابـزار باشـند یـا کسـی کـه      شوند که داراى شکل و ھیئت و آالت و کسانی به صفات درك می«

). ۴۳۳، ص ۱۸۱(خطبۀ » چون زمانش سر آید فانی گردد
کنـد: در  بودن خدای متعال را دلیل عدم ادراک کنه صفاتش بیان مـی از طرف دیگر نامحدود

لـت آن  ؛ بـه بیـان ع  »الَّذِی لَا یدْرِکُهُ بُعْدُ الْھِمَمِ وَ لَا ینَالُـهُ غَـوْصُ الْفِطَـنِ   «از بیان خطبۀ اول، بعد
او کسی است که براى صـفاتش  «، »اَلَّذى لَیْسَ لِصِفَتِهِ حَدّ مَحْدُود، وَ ال نَعْتٌ مَوْجُود«پردازد: می

توان به کنه ذات و صـفات  چگونه می» حدّى نیست و توصیفی براى بیان اوصافش وجود ندارد
د است.الھی دست یافت حال آن که ذات خدا از ھر نظر نامحدود و صفات نیز نامحدو

امکان شناخت خدای متعال
توان شـناخت امـا آیـا    اگر چه در مطالب گذشته بیان شد که کنه ذات و صفات الھی را نمی

راه شناخت خدای متعال به طور کامل بسته است؟
لَمْ یطْلِعِ الْعُقُولَ عَلَی تَحْدِیدِ صِفَتِهِ وَ لَمْ یحْجُبْھَـا  «فرماید: می٤٩حضرت علی(ع) در خطبۀ 

خردھا را به چگونگی صفات خویش آگـاه نسـاخته   «)، ١١٥، ص٤٩(خطبۀ » عَنْ وَاجِبِ مَعْرِفَتِهِ
». و نیز از شناخت خود محروم نگردانیده است

اگر چه شناخت کنه ذات و صفات الھی برای احدی مقدور نیست، ولی ادراک خداوند بـه  
فھمـیم، امـا کنـه ذات را    مـی مقدار الزم میسّر است، بدین معنـی کـه مـا وجـود ذات خـدا را     

فھمـیم امـا   طور است که مـا وجـود صـفات خـدا را مـی     فھمیم، در مورد صفات نیز ھمیننمی
توان به بھانۀ امتناعِ شـناخت کنـه   پذیر نیست. به ھمین دلیل نمیشناخت کنه صفات الھی امکان

ت (ع) در ). حضـر ۱۵۵ذات و صفات الھی، از اصل خداشناسی محروم ماند. (جـوادی آملـی،   
تـوان خـدا   کند که راه شناخت خدای متعال به طور کامل بسته نیست و میاین فراز تصریح می

شناخت.-وجود صفات نه معرفت کنه صفات-را از روی برخی اوصافش
ھـا او را  ذھـن «، »تَتَلَقَّاهُ الْأَذْھَانُ لَا بِمُشَـاعَرَة «در فراز دیگری از کالم امام (ع) آمده است که 

گونـه بیـان   ) ولی در ترجمۀ شھیدی ایـن ۵۳۷، ص ۲۲۷(خطبۀ » ابند ولی نه از روی حواسدری
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). ۱۹۷، ص۱۸۵(شـھیدی، خطبـۀ   » شناسـند -از روى اوصـاف  -ھـا او را  ذھن«شده است که 

ھـا  ھا او را دریابند، ولی نه با حواسّ ظاھر، یعنی ذھننویسد: ذھنبحرانی در شرح این فراز می
شناسـند (ابـن میـثم بحرانـی،     ود به سبب صـفات سـلبی و اضـافی وى را مـی    به اندازۀ توان خ

۴/۱۲۴.(
توانـد خـدا را از   کند این است که انسان مـی نوع شناختی را که حضرت علی(ع) مطرح می

که آیا اندیشۀ بشر قـادر اسـت بفھمـد ذات خداونـد دارای چـه      روی اوصافش بشناسد، اما این
عالمـه  ھا درحـوزۀ معناشـناختی اوصـاف الھـی اسـت.     سشترین پرصفاتی است؟ یکی از مھم

طباطبایی معتقدند عقل بشر این قدرت را دارد که اوصاف حضرت حق را دریافته و عـالوه بـر   
درک آن به بررسی و تحلیل آن نیز بپردازد. امّا این فھم، بدان معنا نیست که عقل آدمی بـه کنـه   

تواند معـانی صـفات را دریابـد. (طباطبـایی،     صفات پی ببرد بلکه بشر در خور توان خویش می
۲۲۴،۲۲۶ .(

ممکن است سؤالی ھم در این جا پیش آید، که صفات خـدا عـین ذات اوسـت. پـس اگـر      
شود؟شناخت ذات خداوند محال است، چگونه شناخت خدا از راه شناخت صفات میسر می

ت، دیگـری  گوییم: صفات خداى متعال بر دو گونـه اسـت: یکـی صـفات ذا    در جواب می
صفات افعال. معنی صفات ذات این است که ذات خدای متعـال شایسـته معنـاى ایـن صـفات      

گونـه صـفات ھـیچ وصـف     ) و در مقابل ایـن ۱۹۲(مکدرموت، -ھاو نه معنایی جز این-است
ھای این صـفات (نـادانی، مـرگ،    کمالی قرار ندارد؛ مانند: علم و حیات و قدرت و چون مقابل

شـود. (جـوادی آملـی،    ھا متصـف نمـی  داوند ممتنع است، خدای سبحان به آنناتوانی) برای خ
کند و پیش از ) و صفات افعال، صفاتی است که این صفات به وجود فعل تحقّق پیدا می۱/۳۱۱

) و ذات خداوند به لحاظ صدور برخی کارھا از او، ۱۹۲وجود فعل چنین نیست. (مکدرموت، 
گـردد، بـه آن صـفات    از صفاتی که از فعـل الھـی انتـزاع مـی    مثل خالقیت، رازقیت و امثال آن، 

است و به ایـن سـبب کـه بـه     » خالق«شود. به این عنوان که جھان را آفریده است، موصوف می
). و در برخی مـوارد مقابـل دارد، و بـا داشـتن     ۶۵است (سبحانی، » رازق«دھد مردم روزى می

شـوند، ماننـد ارداه، رضـا، احیـاء و بسـط کـه       ھا نیز متصف مـی ھای آنمقابل خداوند به مقابل
ھا (کراھت، سخط، اماته، قبض) نیز صفات فعل خـدای سـبحان اسـت. (جـوادی     ھای آنمقابل
).۱/۳۱۱آملی، 

کس به معرفت کنه ذات خدا راه ندارد، اکتناه صفات ذات نیـز کـه عـین    گونه که ھیچھمان
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السالم) و نـه عـارف و حکـیم،    وم(علیھمذات اوست، مقدور کسی نیست؛ نه انبیا و امامان معص

زیرا صـفات ذاتـی نیـز چـون ذات نامحـدود اسـت. حضـرت علـی(ع) دربـاره ذات خداونـد           
اوسـت کـه   «)، ٢٩، ص ١(خطبـۀ  » الَّذِی لَا یدْرِکُهُ بُعْدُ الْھِمَمِ وَ لَا ینَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ«فرماید: می

در بـاب  ». ران، کنـه ذاتـش را ادراك نکننـد   بصنظران و معارف ژرف صاحبافکار بلند صاحب
عقول را بر ): «۱۱۵، ص ۴۹(خطبۀ » لَمْ یطْلِعِ الْعُقُولَ عَلَی تَحْدِیدِ صِفَتِهِ«فرماید: صفات ذاتی می

و چون ذات خدا، بسیط محض است، صفات ذاتی او نیز بـا  ». کنه صفات خویش آگاه نساخت
ض، تجزیه و مانند آن راه نـدارد. از ایـن رو   بساطت بَحت ھمراه است و در بسیط محض، تبعی

توان ذات خدا را به اقیانوس و مانند آن تشبیه کرد. اما اکتناه صفات فعل، بر خالف صفات نمی
توان با تالش و تھذیب نفـس، مظھـر فعلـی از افعـال خـدای      ذات، نه تنھا منعی ندارد بلکه می

و روایات، ادعیه و زیـارات آمـده اسـت، در    سبحان شد و اگر وصفی برای انبیا و اولیا در قرآن
ھمین محدوده فعلی است. بزرگان دیـن بـا مجاھـدت و تـالش، مظھـر فعلـی از افعـال الھـی         

).۲/۲۹۷شوند. البته مراتب مظھریت طبق درجات والیت آنان متفاوت است. (جوادی آملی، می
گیرد، بـر دو  تعلق میتوان شناخت خدا را بر اساس آن چه علم انسان بدانبه طور کلی می

قسم دانست:
. از طریق آیات آفاقی (از روی آثار خداوند). ۲خداوند -فعلیه-. از طریق صفات۱

و لکن یـدلّ علـی اللّـه    «فرماید: حضرت علی(ع) در مورد شناخت خدا از این دو طریق می
ك الطّالب المرتـاد  عزّ و جلّ بصفاته و یدرك بأسمائه و یستدلّ علیه بخلقه حتّی ال یحتاج فی ذل

؛ مجلسـی،  ۴۲۷(صـدوق،  » إلی رؤیة عـین و ال اسـتماع أذن و لمـس کـفّ و ال إحاطـة بقلـب      
گـردد و از  شـود و بـا اسـمائش درك مـی    بلکه خداوند متعال با صفاتش شناخته می«)، ۱۰/۳۱۵

شود تا در این معارف، جوینـده مشـتاق بـه دیـدن بوسـیله      مخلوقاتش پی به وجودش برده می
.»شنیدن بوسیله گوش و لمس بوسیله دست و احاطه بوسیله قلب نیازى نداشته باشدچشم و

١شناخت از طریق صفات

در مـورد شـناخت   باشد.ھا برای شناخت خداوند، شناخت از طریق صفاتش مییکی از راه
. محدودیت معرفت انسانی و نارسایی ابزار آن در برابـر  ۱صفات خداوند دو اصل مطرح است. 

. ضرورت رجوع به قرآن براى صفات خدا .۲ناخت صفات خداوند ش

باشد.می١٥/٢٨٨ی عالمه جعفری، بندی از شرح نھج البالغه. این تقسیم١
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محدودیت معرفت انسان و نارسایی ابزار آن در برابر شناخت صفات خداوند.۱

فرازھایی را از کالم امام (ع) ذکر کردیم کـه دال بـر عجـز انسـان از شـناخت کنـه       ترپیش
-و شـناخت صـفات خداونـد   ھا بخواھنـد وارد قلمـر  صفات خداوند است. در واقع اگر انسان

که انسان مفاھیم برگرفته از صـفات  بشوند به دو صورت است اول این-شناخت وجود صفات
برد. مثالً مفھوم علـم را کـه   خود را که معلول و وابسته و محدود است در مورد خدا به کار می

ش قیـدى  وابسته و محدود است، بر خداى تعالی اطالق کرده و سپس به منظور رفع محـدودیت 
، گوید: علمی نه چون سایر علوم، درست است که مفھوم را از قید حدودى ساختهبه او زده می

ولی باز ھم از عالم مفھوم و الفاظ بشری که خود مجعول و مخلوق خداست، فراتر نرفته است 
ت دھنده ھویت و مختصّـات صـفا  تواند نشانگونه مفاھیم نمی)، بنابراین این۶/۱۰۱(طباطبایی، 

که چون انسان با امور حسی سر و کار دارد. در ). دوم این۱۵/۲۸۹خداوند بوده باشد (جعفری، 
بدین جھت یکی از مواردی که آید.مورد خدا مسألۀ تشبیه، توھم و قیاس با مخلوقات پیش می

شود، مسـألۀ  گاه خطیر در امر خداشناسی مورد توجه حضرت علی (ع) واقع میبه عنوان لغزش
، و در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه توحیـد       )۷۳و قیاس خدا با مخلوقات است (خالقیـان،  تشبیه

توحید این است که خـدا  «)، ۱۰۳۱، ص ۴۶۲(حکمت » التَّوْحِیدُ أَلَّا تَتَوَھَّمَهُ«فرماید: چیست، می
».را به تصور در نیاری

ضرورت رجوع به قرآن در رابطه با شناخت صفات الھی.۲
کننـد،کاری نادرسـت اسـت و    چه مخلوقات را به آن وصف مـی ه آنھرچند توصیف خدا ب

بشر از درک حقیقت صفات الھی عاجز است، ولی این به آن معنی نیست که خداوند عـاری از  
ھـایی اسـت کـه بـه     صفات جمال و اوصاف کمال است سر تاسـر نھـج البالغـه پـر از عبـارت     

). عالوه بر ایـن برخـی کلمـات    ۷۵ان، زیباترین شکل، توصیف خدا را بیان داشته است (خالقی
اللَّھُمَّ أَنْـتَ أَھْـلُ   «نماید: حضرت تصریح به داشتن صفات جمال و جالل برای خدای متعال می

».  ھاییتو شایستۀ زیباترین توصیفای خدا«)،۲۰۳، ص ۹۰خطبۀ » (الْوَصْفِ الْجَمِیلِ
ای متعـال و پیـامبرانش گـام    در وادی اسماء و صفات خداوند تنھا بایـد بـا راھنمـایی خـد    

برداریم چرا که الفاظ ما که برای رفع نیازھای روزمره وضع شده است، طبعاً آلـوده بـا نقـایص    
امکانی است که باید بعد از تجرید از این نقایص در مورد آن ذات، پـاک از ھـر گونـه نقـص،     

استعمال شود.
ـ     گـری کـه از امـام    ه پرسـش امیرالمؤمنین (ع) در فرازھایی از سـخنان خـویش در پاسـخ ب
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گـر را  خواست تا خدا را برای او توصیف کند، تبعیت از قرآن و سـنّت پیـامبر و ائمّـه ھـدایت    

فَانْظُرْ أَیھَا السَّائِلُ فَمَا دَلَّكَ الْقُرْآنُ عَلَیهِ مِنْ صِفَتِهِ فَائْتَمَّ بِهِ وَ اسْتَضِـئْ بِنُـورِ   «توصیه فرموده است: 
ا لَـیسَ فِـی الْکِتَـابِ عَلَیـكَ فَرْضُـهُ وَلَـافِی سُـنَّةِ النَّبِـی             ھِدَایتِهِ وَ مَا کَ یطَانُ عِلْمَـهُ مِمـَّ لَّفَـكَ الشـَّ

هِ        علیهاهللا(صلی هِ سُـبْحَانَهُ فَـإِنَّ ذَلِـكَ مُنْتَھَـی حَـقِّ اللـَّ وآله) وَ أَئِمَّةِ الْھُدَى أَثَرُهُ فَکِلْ عِلْمَهُ إِلَی اللـَّ
اى مردى که سخن پرسیدى، به آنچه قـرآن از صـفات او بـراى    «، )۱۸۵، ص ۹۰خطبۀ » (عَلَیكَ

تو بیان کرده و تو را بدان راه نموده است، اقتدا کن و از چراغ ھدایت آن روشنایی بگیـر و ھـر   
چه را که شیطان تو را به دانستن آن واداشته و در کتاب خدا آموختنش بر تو واجب نشده و در 

ھـا  آن نشانی نیست، علـم آن را بـه خـدا واگـذار و از آمـوختن آن     سنّت پیامبر و ائمه ھدى از 
».بپرھیز، نھایت چیزى که خداى تعالی بر تو مقرّر داشته، ھمین است و بس

پس به دلیل محدودیت انسان از شناخت صفات خدای متعال ضرورتاً باید به قرآن و سنت 
زیـرا  گردد. صل اول یعنی کتاب بر میو بیانات ائمه رجوع کند که البته دو مورد اخیر به ھمان ا

اند که شایسته نیست خدا را به غیر آن چه خود توصـیف کـرده،   ائمه در بیانات مختلف فرموده
).۱/۱۰۰کلینی، ، »النھی عن الصفة بغیر ما وصف به نفسه تعالی«وصف کنیم ( برای نمونه نک: 

نی بشـر از درك حقیقـت   ضرورت رجوع به قرآن برای شناخت صفات خداوند متعال، ناتوا
بـریم،  بکار میصفات خداوند است، نه به این معنی که ما از کلماتی که بعنوان صفات خداوند

توانیم ھویت صفاتی ماننـد علـم و قـدرت را در خـود درك     فھمیم، بلکه میھیچ چیزى را نمی
ذات و صـفات  کنیم و آنرا نمونه ناچیزى از علم و قدرت خداوند تلقّی نمائیم، و به جھت علوّ

ھا ، باید بدانیم که مفاھیم آن کلمـات در برابـر   خداوند ذو الجالل از مفاھیم ذھنی ما در بارۀ آن
واقعیت ذات و صفات خداوندى درست مانند نـورى ضـعیف در برابـر نـور خورشـید اسـت.       

).۲۱۹-۱۳/۲۲۰(جعفری، 

شناخت از طریق آیات آفاقی 
باشد. یعنی شناخت خداوند از طریق آثار ات آفاقی میھای شناخت خدا آییکی دیگر از راه

او در عالم تکوین. خداوند متعال دالئل متعدّد و روشنی را براى معرفت ما درباره خودش بیـان  
فرموده است، بدین صورت که انسان نخست با مشاھدۀ نظم و قانون حاکم در جھان و بـروز و  

ھاى آثار حکمت خداوندى در جھان گفتیو ش١ظھور ملکوت قدرت خداوندى در عالم ھستی

.۱۸۷، ص ۹۰، خطبۀ »وَ أَرَانَا مِنْ مَلَکُوتِ قُدْرَتِهِ. «١
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بـرد.  ، به وجود خدا و به صفاتی چون عظمت و بزرگی خدا، قـدرت خـدا و.. پـی مـی    ١ھستی

).۱۵/۲۵۲(جعفری، 
تواند به شناخت کنه ذات و صـفات الھـی دسـت یابـد ولـی در      بنابراین اگر چه انسان نمی

رون موجودات، در نظم خارق العـاده  مقابل، آن قدر آثار عظمت او در پھنه ھستی در درون و ب
ھـا  ھا و در ھمه چیز نمایان اسـت کـه بـا مشـاھدۀ آن    ھاى آفرینش آنھا، در اسرار و شگفتیآن

افتـد (مکـارم شـیرازی،    انسان به یاد دعاى بسیار عمیق و پر محتواى عرفه امام حسین (ع) مـی 
ی      مَتَی غِبْتَ حَتَّی تَحْتَاجَ إِ«گوید: جا که می) آن۲/۵۵۸ لَی دَلِیلٍ یَـدُلُّ عَلَیْـکَ وَ مَتَـی بَعُـدْتَ حَتـَّ

کـی از  «)، ۶۴/۱۱۴(مجلسی، » تَکُونَ اآلْثَارُ ھِیَ الَّتِی تُوصِلُ إِلَیْکَ عَمِیَتْ عَیْنٌ ال تَرَاکَ عَلَیْھَا رَقِیباً
دور ما پنھان شدى تا نیاز به دلیلی داشته باشیم که ما را به سوى تو رھبـرى کنـد و کـی از مـا     

شدى تا دست به دامان آثارت زنیم که ما را به تو نزدیـك سـازد، کـور بـاد چشـمی کـه تـو را        
به طور کلی، تأکید امـام علـی(ع) بـر ایـن نکتـه کـه بـه کنـه ذات خـدا          ». مراقب خویش نبیند

ھاى مربوط نیندیشید! بلکه در جھان آفرینش و خلقت او تفکّر کنید، یک اصل اساسی در بحث
).  ۴/۷۵مکارم شیرازی، است. (به شناخت خد

نتیجه گیری
در موارد متعددی به محدودیت ھر کدام از ابزارھای شناخت ماننـد:  اوال حضرت علی (ع) 

کند. و دلیـل ایـن   حس، اوھام، فکر، قلوب، عقول، از معرفت کنه ذات و صفات الھی إشاره می
بودن انسـان دانسـته   محدودبودن خدای متعال و از طرف دیگرمطلب را از یک طرف نامحدود 

کنـد، اگـر چـه    عین حال حضرت (ع) در موارد متعددی به این مطلـب تصـریح مـی   در است. 
پذیر نیست، ولی این به آن معنی نیست کـه راه شـناخت   شناخت کنه ذات و صفات الھی امکان

تـوان  یبه طور کلی بسته است، بلکه خدا را از روی صفاتش و آثار صنع الھی در عالم تکوین م
شناخت.

در ثانی معرفت ذات خدا و اکتناه صفات ذاتی او دارای حریم ممنوع است و ھـیچ حکـیم   
برھانی یا عارف شھودی را به آن راھی نیست، ولی راه بـرای معرفـت صـفات فعـل خـدا بـاز       
است؛ چون عالَم مظھر خدا و فعل اوست. از این رو تدبّر در آیات الھی و تالش بـرای کسـب   

مورد سفارش خداوند است.  معرفت، 

١٨٧، ص ٩٠، خطبۀ » وَ عَجَائِبِ مَا نَطَقَتْ بِهِ آثَارُ حِکْمَتِهِ. «١
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منابع

، ترجمه فوالدوند، محمد مھدی، تھران: دارالقرآن الکریم، چاپ اول.قرآن کریم
.۱۳۳۷، ، قم: نشرکتابخانه عمومی آیة اهللا مرعشیشرح نھج البالغهابن ابی الحدید، عزالدین ابو حامد، 

.١٣٦٢تر نشر الکتاب، چاپ دوم، دفجا]، [بی، شرح نھج البالغهابن میثم بحرانی، میثم بن علی، 
، تحقیق: سید علی عاشور، بیروت: موسسة االعلمـی للمطبوعـات،   مکیال المکارماصفھانی، محمد تقی، 

تا.بی
.١٣٧٨، تھران: بنیاد نھج البالغه و دفتر نشر إسالمی، چاپ سوم، ترجمۀ نھج البالغهآیتی، عبدالمحمد، 

، تحقیق: سید جالل الدین حسینی، تھران: دارالکتب االسالمیة، المحاسنبرقی، احمد بن محمد بن خالد، 
۱۳۳۰

.١٣٧٥، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات إسالمی، تصنیف نھج البالغهبیضون، لبیب، 
تا.انتشارات شھریور، بیجا، بی، ترجمه نھج البالغهبھشتی، محمد، 

١٣٦٦تر نشر فرھنگ اسالمی، چاپ دوم، جا: دف، بیترجمه و تفسیر نھج البالغهجعفری، محمد تقی، 
. ١٣٨٩، قم: نشر اسراء، چاپ ھفتم، حکمت عملی و نظری در نھج البالغهجوادی آملی، عبداهللا، 
(توحید در قرآن)، قم: مرکز نشر اسـراء، چـاپ سـوم،    تفسیر موضوعی قرآن کریمــــــــــــــــــ، 

١٣٨٦
١٣٧٨قم: مرکز نشر اسراء، ، شناسی در قرآنمعرفتــــــــــــــــ ، 
تا.، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ ھفتم، بیتفسیر تسنیمــــــــــــــــ 

ق.١٤٠٤جا، دفتر انتشارات إسالمی، چاپ دوم، ، بیتحف العقولحرانی، حسن، 
ق.١٤١٤، قم: مؤسسة آل البیت علیھم السالم إلحیاء التراث، وسایل الشیعهحر عاملی، 

، تحقیـق: حسـن زاده آملـی، قـم:     کشف المراد فی شرح تجرید االعتقـاد ال الدین، حلی، ابو منصور جم
ق١٤٧١موسسة نشر اإلسالمی، 

، شماره فصل نامۀ النھج، »مسئلۀ عینیت ذات و صفات الھی و کاوشی در نھج البالغه«خالقیان، فضل اهللا، 
.١٣٨٨، ٢٦و ٢٥

۱۳۷۹چاپ اول، ، قم: انتشارات مشھور،ترجمه نھج البالغهدشتی، محمد، 
.١٣٧٥، قم: انتشارات دارالحدیث، مبانی شناختری شھری، محمد، 

.١٣٧٥، قم: انتشارات دارالحدیث، مبانی خداشناسیـــــــــــــ، 
تا.، قم: موسسة االمام الصادق، بیمحاضرات فی اإللھیاتسبحانی، جعفر، 
تا.جا، انتشرات مشعر، بیی، بی، مترجم: جواد محدثسیمای فرھنگ عقاید شیعهــــــــــــ ، 

تا.، قم: منشورات مکتبة بصیرتی، بیشرح االسماء الحسنیسبزواری، مال ھادی، 
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.١٣٨١، جلد اول( خداشناسی)، قم: چاپ سپھر، آموزش کالم إسالمیسعیدی مھر، محمد، 

.١٣٨٤، قم: انتشارات دارالفکر، چاپ چھارم،اخالق اسالمی و مبانی نظری آنشیروانی، علی، 
، بیـروت: داراإلحیـاء التـراث    الحمکة المتعالیة فی االسفار االربعـة العقلیـة  شیرازی، صدر الدین محمد، 

م١٩٨١العربی، چاپ سوم، 
١٣٧٦،، تھران: انتشارات امیر کبیر، چاپ اولبھج الصباغه فی شرح نھج البالغهشوشتری، محمد تقی، 

١٣٧٨رکت انتشارات علمی و فرھنگی، چاپ چھارم، ، تھران: شترجمۀ نھج البالغهشھیدی، جعفر، 
.١٣٦٥، قم: انتشارات فرھنگ إسالمی، الفرقانصادقی، محمد، 

، تحقیق:السید ھاشم الحسینی الطھرانی، قم: منشورات جماعة المحدثین فـی  التوحیدصدوق، ابن بابویه، 
تا.الحوزة العلمیه، بی

.١٤١٧، قم: دفتر انتشارات اسالمی، رآنالمیزان فی تفسیر القطباطبایی، محمد حسین، 
.١٤١٨، تحقیق: عباس علی الزارعی، قم: موسسة النشر اإلسالمی، نھایة الحکمةــــــــــــــــ، 

، به کوشش سید ھادی خسروشاھی، تھـران: نشـرفرھنگ اسـالمی،    مجموعه رسائلــــــــــــــــ ، 
١٣٧٢

١٣٨٦حقیق: سید محمد باقر خرسان، نجف: دارالنعمان، ، تاإلحتجاجطبرسی، ابو منصور احمد بن علی، 
۱۳۷۹، چاپ پنجم، تھران: انتشارات فقیه، و شرح نھج البالغهترجمهفیض االسالم، علی نقی، 

۱۳۷۷چاپ سوم، ، تھران: بنیاد بعثت، احسن الحدیثقرشی، علی اکبر، 
۱۳۶۳نا، جا، بیی، بی، تصحیح و تعلیق: علی اکبر غفارالکافیکلینی، محمد بن یعقوبش، 

تا.، ترجمه: احمد آرام، تھران: انتشارات دانشگاه تھران، بیاندیشه کالمی شیخ مفیدمارتین مکدرموت، 
ق.١٤٢١، بیروت: داراالحیاء التراث العربی للطباعة و النشر، شرح اصول کافیمازندرانی، محمد صالح، 

.١٣٦١، ، تھران: انتشارات حکمتشرح منظومهمطھری، مرتضی، 
١٣٨٥،، قم و تھران: انتشارات صدرااصول فلسفه و روش رئالیسممطھری، مرتضی، 
تا.، قم: موسسة النشر اإلسالمی، بیالمنطقمظفر، محمد رضا،

.١٣٥٨، بیروت: دارالعلم، البالغهنھج ظالل فیمغنیه، محمد جواد، 
، چاپ اول، تھـران: دارالکتـب اإلسـالمیه،    البالغهبر نھجو جامعی تازهشرح امام،پیام ــــــــــــــ، 

١٣٧٥
١٣٥٦، تھران: مکتبة اإلسالمیة، البالغةنھج شرحالبراعة فی منھاج ھاشمی خویی، حبیب اهللا، 


