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درس نهم

برهان فطرت (٢) ــ خداجويی فطری
اهداف رفتاری: در پايان اين درس، از دانشجو انتظار می رود:

١ــ خداجويی فطری را با تکيه بر مستندات عقلی و نقلی اثبات کند.
٢ــ تقارير خداجويی فطری را بيان کند.

٣ــ ديدگاه فيلسوفان و متفکران غربی را درباره ی برهان فطرت ارائه دهد.

از  يکی  عنوان  به  خداجويی  از  می آيد،  ميان  به  سخن  فطری  اموری  و  فطرت  از  که  هنگامی 
از  امر،  اين  که  است  امکان پذير  صورتی  در  مدعا  اين  پذيرش  می شود.  برده  نام  فطری  امور  مصاديق 
مؤلفه های الزم برای فطری بودن بهره مند باشد و به عنوان يک حقيقت مورد پذيرش عموم متفکران 
قرار گيرد. آيا خداجويی از اين شرايط برخوردار است؟ آيا متفکران غربی در اين حوزه هم زبان اند؟

خداجويی در قرآن و سنت
خداجويی، از گرايش انسان به سمت و سوی خدا حکايت می کند؛ يعنی، انسان به گونه ای آفريده 
شده است که خداطلب است. ممکن است اين خداجويی بر اثر تعليم و تربيت غلط و تأثيرات محيطی و 
ژنتيکی کم فروغ شود ولی نابود نمی شود و در اوضاع و شرايطی، بار ديگر نمايان خواهد   شد. چنان چه 

قرآن دراين زمينه می فرمايد:
اهُْم ِإلَی الْبَـرِّ ِإَذا هُْم  ا نَجَّ يَن فَلَمَّ «فَِإَذا َرِکبُوا ِفی الُْفلِْک َدَعْوا اللََّه ُمْخِلِصيَن لَُه الدِّ

يُْشِرکُوَن؛١
چون  [لی]  و  می خوانند  پاکدالنه  را  خدا  می شوند،  سوار  کشتی  بر  که  هنگامی 

به سوی خشکی رساند و نجاتشان داد، به ناگاه شرک می ورزند.»
از اين آيه به خوبی برمی آيد که افراد هنگام سختی و نااميدی خدا را از سر اخالص می خوانند 

١ــ عنکبوت (٢٩): ٦٥
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انسان  می شود  موجب  اسباب  و  علل  ساير  از  اميد  قطع  واقع،  در  می شوند.  کشيده  او  سوی  به  و 
متوجه مسبب االسباب شود ولی هنگامی که به محيط امنی رسيد، باز شرک می ورزد. در اين زمينه، 
روايات زيادی وجود دارد که به برخی از آن ها اشاره می کنيم؛ امام صادق ــ عليه السالم   ــ در روايتی 

می فرمايند:
«اللّٰه همان است که همه ی مخلوقات هنگام نيازها، سختی ها و نااميدی از هر چيز 

به سوی او پناه می آورند.»١
امام علی ــ عليه السالم ــ در تعبيری می فرمايند:

«الحمدلّله الملهم عباده حمده؛٢ 
ستايش مخصوص خدايی است که حمد خود را به بندگان الهام کرده است.»

اين الهام، همان مضمون آيه ی قرآنی است که می فرمايد:
اَها فَألَْهَمَها فُُجوَرَها َو تَْقَواَها؛٣  «َو نَْفٍس َو َما َسوَّ

سوگند به نفس، آن کسی که آن را درست کرد، سپس پليدکاری و پرهيزکاری اش 
را به آن الهام کرد.»

يکی از خوبی ها را که خداوند به انسان الهام کرده و در سرشت او قرار داده، طلب خود يا کمال 
مطلق است.

حالت  در  انسان ها  از  بعضی  است  ممکن  شده و  داده  قرار  انسان  نهاد  در  خداجويی  بنابراين، 
معمولی از آن غافل شوند ولی هنگام سختی خدا را می جويند. 

تقرير خداجويی فطری
برای توضيح بيش تر در مورد خداجويی انسان، دو تقرير از آن را ارائه می دهيم:

تقرير اّول: خلقت انسان ها از يک ساختار واحدی برخوردار است و به تعبيری همه از يک 
نوع اند و برای آگاهی و تصديق به امور فطری انسان می توان از شهود و مراجعه به وجدان بهره جست. 

ـ    در بيانی می فرمايند: امام خمينی ــ رحمهم الله ـ
«انسان در فطرت خود هر کمالی را به طور مطلق می خواهد و شما خوب می دانيد 
که انسان می خواهد قدرت مطلق جهان شود و به هيچ قدرتی که ناقص است، دل نبسته 

١ــ شيخ صدوق،التوحيد، ص ٢١٣                       ٢ــ کلينی، اصول کافی، ج ١، ص ١٣٩، ح ٥    
٣ــ شمس (٩١): ٨ و ٧                         
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است. اگر عالم را در اختيار داشته باشد و گفته شود جهان ديگری هم هست، فطرتًا مايل 
است آن جهان را هم در اختيار داشته باشد. انسان هر اندازه دانشمند باشد و گفته شود 

که علوم ديگری هم هست، فطرتًا مايل است آن علوم را هم بياموزد.»١
از اين بيان امام خمينی (ره) به خوبی برمی آيد که انسان فطرتًا خواهان کمال مطلق يعنی خداست. 

امام خمينی اين خداجويی را به نحو ديگری نيز تبيين کرده اند، ايشان می فرمايند:
«بدان که از فطرت هايی که”فطرالناس عليها“ فطرت تنفر از نقص است و انسان 
از هرچه متنفر است، چون در او عيبی يافته است که از آن تنفر است، پس عيب و نقص، 
اليه  متوجه  پس  است.  آن  تعلق  مورد  مطلق،  کمال  که  چنان  است.  فطرت  تنفر  مورد 
فطرت، بايد واحد واحد باشد؛ زيرا هر کثيری و مرکبی ناقص است و کثرت، بی محدوديت 
نشود و آن چه ناقص است، مورد تنفر فطرت است نه توجه آن، پس از اين دو فطرت که 

فطرت تعلق به کمال و فطرت تنفر از نقص است، توحيد نيز ثابت شد.»٢
اين برهان از تضايف بهره جسته است و بخشی از واقعيت انسان را که حقيقتی ذات االضافه 
و دارای دو طرف است، مورد استفاده قرار می دهد. از تحقق يکی از دو طرف به تحقق طرف ديگر 
استدالل می کند. دو امر متضايف، دو واقعيتی اند که بين آن ها ضرورت بالقياس برقرار است و وجود 
هر يک از آن ها اعم از اين که بالقوه و بالفعل باشد با وجود بالقوه يا بالفعل ديگری مالزم است؛ مانند 
بااليی و پستی، پدری و فرزندی و محّب و محبوب بودن، محب و محبوب، و جاذب ومجذوب بودن از 
حقايق ذات االضافه اند. حال، محبت به کمال مطلق، در انسان وجود دارد؛ بنابراين، محبوب که کمال 

مطلق است، بايد وجود داشته باشد.٣
تقرير دوم: در اين تقرير برآنيم تا روشن کنيم که خداجويی در همه ی افراد انسان به صورت 
علی  امام  کالم  از  خوبی  به  چنان چه  دارد  وجود  آگاهانه  افراد،  بعضی  در  البته  دارد.  وجود  فطری 

ـ  عليه السالم ــ بر می آيد که حضرت آگاهانه خدا را می طلبد و عبادت می کند: ـ
«و لکن وجدتک أهًال لعبادة؛٤ 

من تو را شايسته ی عبادت يافته ام.»
در بعضی ديگر، اين خداجويی آگاهانه نيست و از آن غافل اند؛ اما در بعضی مواقع، شرايطی 

پيش می آيد که اين افراد متوجه خدا می شوند. چنان چه قرآن می فرمايد:
١ــ سيد روح الّله موسوی (امام خمينی)، شرح چهل حديث، ص ١٨٥           ٢ــ همان 

٣ــ جوادی آملی، تبيين براهين اثبات وجود خدا، ص ٢٨٢                     ٤ــ محمد باقر مجلسی،بحاراالنوار، ج ٤١، ص ١٤
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يَن؛١  «فَِإَذا َرِکبُوا ِفی الُْفلِْک َدَعْوا اللََّه ُمْخِلِصيَن لَُه الدِّ
هنگامی که بر کشتی سوار می شوند، خدا را پاکدالنه می خوانند.»

اما حتی در آن افرادی که نسبت به خداجويی، جاهل و غافل اند، حّظی از خداجويی وجود 
دارد؛ زيرا خداجويی با سرشت انسان عجين شده است. وظيفه ی پيامبران الهی اين است که آنان را از 

مرتبه ی ضعيف به مرتبه ی اعالی خداجويی برسانند.
و اينک توضيح اين تقرير:

١ــ خدا، همان کمال مطلق است که علم و قدرت مطلق و حيات جاودانه، صفات ذاتی اويند. 
قرآن در اين باره می فرمايد:

يا  ِعلًْما»٢  َشٍیْ  ِبکُلِّ  َأَحاَط  َقْد  اللََّه  أنَّ  «َو  دارد.  مطلق  علم  يا  است  مطلق  علم  خداوند  الف) 
٣«.می فرمايد: «َو هَُو ِبکُلِّ َخلٍْق َعِليم

ب) خداوند بر هر چيزی تواناست يا قدرت مطلق است. «َو هَُو َعلَی کُلِّ َشْیٍ َقِديٌر.»٤
پ) خدا حياتی است که مرگ بر او راه ندارد يا حّی اليموت است. «َو تََوکَّْل َعلَی الَْحیِّ الَِّذی َال 

يَن.»٦ يَُموُت٥.» يا می فرمايد: «هَُو الَْحیُّ َال إلََه ِإالَّ هَُو فَاْدُعوُه ُمْخِلِصيَن لَُه الدِّ
بنابراين، کمال مطلق از آِن خداست و هر کمالی شأنی از شئونات کماالت اوست.

٢ــ آدميان ذاتًا طالب علم قدرت، حيات و زيبايی اند و اين امر را می توان با تأمل و تفکر در خود 
عيان کرد.

هر علم، قدرت، زيبايی و حياتی، شأن و جنبه ای از شئون و مراتب علم، قدرت، حيات و زيبايی 
همه ی  در  واقع  در  که  می آيد  دست  به  مقدمه  دو  اين  از  است.  واجد  را  آن ها  از  حّظی  است و  مطلق 
زيبايی اند.  و  حيات  قدرت،  علم،  طالب  آنان  همه ی  يعنی،  دارد؛  وجود  خداجويی  از  حّظی  انسان ها 
البته افراد در اين کمال طلبی، مراتب و درجاتی دارند. بعضی کمال مطلق را می طلبند و بعضی ديگر، 

مرتبه ی نازل آن را.
پيامبران آمده اند تا انسان ها را از اين مرتبه ی نازل به مراتب عالی هدايت کنند؛ يعنی، اين فطرت 
خداجويی را تقويت کنند و بگويند کمال مطلق را طلب کنيد که اين کمال مطلق، همان خداست و به 

تعبيری، مصداق صحيح را به آنان نشان دهند.
بنابراين، کسی که می خواهد در زمينه ای عالم باشد، در واقع خداجوست؛ چون علم مطلق از آن  

١ــ عنکبوت (٢٩): ٦٥                         ٢ــ طالق (٦٥): ١٢                          ٣ــ يس (٣٦): ٧٩  
٤ــ شوری (٤٢): ٩                              ٥ ــ فرقان (٢٥): ٥٨                         ٦ــ غافر (٤٠): ٦٥
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خداست. به هر مقدار که علم را طلب کند، خدا را طلب کرده است؛ بر اين اساس، همه ی افراد از کافر 
و ديندار، حظّی از خداجويی را دارند ولی کافران به مراتب ضعيف آن بسنده کرده اند.

اين که گفته می شود «خداجويی فطری است»، به اين معنا نيست که در همه ی افراد، اين امر 
آگاهانه است بلکه ممکن است در افرادی مرتبه ی ضعيف آن وجود داشته باشد، ولی در اثر تأمل در 

آفاق و انفس و در مواقع خاص، اين امر ناآگاهانه به امر آگاهانه تبديل شود.

برهان فطرت از ديدگاه متفکران غربی
برهان  می توان  چند  هر  می شود.  ياد  عام  اجماع  برهان  نام  با  فطرت  برهان  از  غرب  جهان  در 
تجربه ی دينی را نيز به وجهی به فطرت برگرداند. سيسرون، سنکا، کلمنت اسکندرانی، هربرت اهل 

چربری، افالطون کمبريج، گاسندی و کروتيوس از جمله طرفداران اين برهان اند.
برهان  اين  از  پروتستان  و  کاتوليک  مشهور  متکلمان  از  زيادی  تعدادی  اخير،  سال های  در 
حمايت کرده اند. رودلف ايسلر در کتاب فرهنگ مفاهيم فلسفی اين برهان را در ميان داليل معروف 

وجود خدا، در رديف پنجم اهميت قرار داده است.
پل ادواردز می گويد: «به نظر می رسد که اين ارزيابی صحيحی از جايگاه اين برهان در تاريخ 

فلسفه باشد.»
جان استوارت ميل بر آن بود که اين برهان در توده ی انسان ها تأثير بيش تری از ديگر براهين 

که منطقًا انتقادپذيری کم تری دارند، دارد.١
پدر برنارد، بويدر و جويس ادعای بيش تری دارند. بويدر در کتاب االهيات طبيعی آن را مانند 
برهانی که فی نفسه ارزش مطلقی دارد لحاظ کرده است و می گويد: «اجماع عام ملل در قبول خدا را 
بايد ندای عقل عام فرض کرد که اين برهان، قطعيت مطلق ندارد مگر هنگامی که به برهان علت نخستين 
ضميمه شود.» اما جويس نويسنده ی قرن بيستم که يکی از کامل ترين و واضح ترين قرائت از اين برهان 
را مديون اوييم، بسيار خوش بين تر است. او اين برهان را بدون هيچ شرطی «يک دليل معتبر وجود 

خدا» محسوب کرده است.٢
براهينی که در اين مورد فالسفه مطرح کرده اند، به دو گروه تقسيم بندی می شوند:

١ــ براهينی که در آن ها عموميت اعتقاد به خدا، شاهدی بر فطری بودن نفس اعتقاد است يا اين 
١ــ پل ادواردز، براهين اثبات وجود خدا در فلسفه ی غرب، ترجمه ی عليرضا جمالی نسب و محمد محمدرضايی، ص ١٠٥

٢ــ همان، ص ١٠٦
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که الزمه ی آرمان ها يا نيازهايی است که آن ها غريزی و فطری اند؛ بنابراين، آن اعتقاد بايد درست باشد. 
به اين نوع براهين، تفسيرهای زيست شناختی نيز می گويند.

٢ــ براهينی که عموميت اعتقاد به خدا به انضمام اين ادعا که معتقدان برای رسيدن به اين عقيده 
از عقل بهره گرفته اند ــ يعنی معتقدان به وجود خدا با استمداد از عقل خود به اين اعتقاد رسيده اند ــ 
به عنوان دليلی برای وجود خدا محسوب می شود. به اين نوع براهين، قياس ها ذوحّدين ضد شکاکيت 

نيز اطالق می کنند. در اين جا، به نمونه هايی از آن ها اشاره می کنيم:
و  شويم  قايل  زيادی  اهميت  انسان ها،  عمومی  اعتقاد  برای  که  داريم  عادت  ما  سنکا:  تقرير 
اين را به عنوان يک برهان قانع کننده بپذيريم. ما از احساسی که در ضمير انسان قرار دارد، استنباط 
می کنيم که خدايانی وجود دارند و هيچ قوم و ملتی نبوده که آن ها را انکار کند، هر چند که بسيار دور 

از قانون و تمدن بوده اند.١
تقرير هاج: همه ی قوا و احساس های ذهنی و بدنی ما متعلقات مناسب خود را دارند. وجود 
اين قوا، وجود آن متعلقات را ايجاب می کند؛ بنابراين، چشم با همين ساختار فعلی اش، ايجاب می کند 
که نوری باشد که ديده شود و گوش بدون وجود صوت و صدا قابل تبيين و درک نخواهد بود؛ به همين 

طريق، احساس و ميل مذهبی ما، وجود خدا را ايجاب می کند.٢
تقرير جويس: انسان ها شيفته ی آزادی عمل اند و از هر موجودی با قدرت برتر متنفرند. اگر 
تقريبًا همه ی انسان ها به مدبر مطلق خود، يقين کامل دارند، اين تنها به دليل ندای عقل است که بسيار 
روشن و قطعی است. همه ی انسان ها، چه متمدن و چه غير متمدن، به طور يکسان در اين نوع اعتقاد 
مشترک اند که حقايق طبيعت و ندای وجدان، ما را وامی دارد که وجود خدا را به عنوان حقيقت قطعی 
تصديق کنيم.اگر همه ی انسان ها در اين نوع اعتقاد در اشتباه اند، مستلزم اين است که عقل، نقصی 
دارد و اين که جست وجوی حقيقت برای انسان بيهوده است. در آن صورت، شکاکيت محض تنها راه 
چاره خواهد بود، ولی همه ی ما بر اين امر مصّريم که عقل انسان اساسًا معتبر است. از آن جا که عقل 
اساسًا قابل وثوق است، شکاکيت عمومی يک راه بديل جدی برای پذيرش حکم وجود خدا نيست؛ 

بنابراين، اعتقاد به وجود خدا درست است.٣
به تعبير ديگر، می توان اين تقرير را به صورت زير مطرح کرد:

١ــ همه ی انسان ها به وجود خدا اعتقاد دارند.
٢ــ انسان ها شيفته ی آزادی در عمل اند و به حسب طبع اّوليه، مايل نيستند که زير سلطه ی کسی 

١ــ همان، ص ١٠٨                  ٢ــ همان، ص ١١٣                   ٣ــ همان، ص ١١٥
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واقع شوند.
٣ــ اعتقاد به وجود خدا مانع آزادی عمل انسان است.

بنابراين، انگيزه ی انسان به سوی خدا، عقل اوست نه تمايالت او؛ چون اعتقاد به خدا برخالف 
تمايالت اّوليه ی اوست. اگر همه ی مردم در اين استنتاج عقلی خطا کرده باشند، ديگر به هيچ يک از 
احکام عقل نمی توان اعتقاد داشت و اين، يعنی شکاکيت مطلق؛ بنابراين، يا بايد گزاره ی «خدا وجود 
دارد» را صادق دانست يا در همه ی گزاره ها ترديد کرد. ما نمی توانيم در همه ی گزاره ها ترديد کنيم؛ 

بنابراين، بايد بپذيريم که گزاره ی «خدا وجود دارد» صادق است.

پرسش ها
١ــ معنای فطری بودن خداجويی را توضيح دهيد.

را  آن  است؟  کرده  بيان  چگونه  را  خداجويی  بودن  فطری  (ره)  خمينی  امام  ٢ــ 
توضيح دهيد.

٣ــ متفکران مغرب زمين، چگونه از فطری بودن اعتقاد به خدا، وجود خدا را 
نتيجه می گيرند؟

فعاليت خارج از کالس
معرفی  فطرت گرا  رويکرد  دينی،  تربيت  و  تعليم  درسی  برنامه ی  بر  حاکم  رويکرد 
شده است. درباره ی چيستی اين رويکرد و نحوه ی اثرگذاری آن در آموزش، گزارشی 

تهيه کنيد.
برای دريافت برنامه ی درسی تعليم و تربيت دينی می توانيد به پايگاه زير مراجعه 

کنيد:
WWW.Talif.Sch.ir
برنامه ی درسی تعليم و تربيت دينی در کتاب های راهنمای معّلم دوره ی ابتدايی، 

متوسطه و پيش دانشگاهی موجود است.
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درس دهم

شناخت اوصاف الهی؛ امکان يا عدم امکان
اهداف رفتاری: در پايان اين درس، از دانشجو انتظار می رود:

را  خدا  صفات  شناخت  امکان  عدم  يا  امکان  پيرامون  مختلف  ديدگاه های  ١ــ 
توضيح دهد.

٢ــ صحت يا عدم صحت نظرها را درباره ی ديدگاه های مطرح درباره ی امکان يا 
عدم امکان شناخت صفات خدا درک کند.

٣ــ داليل عقلی و نقلی دال بر ديدگاه درست را پيرامون امکان شناخت صفات 
الهی ارائه دهد.

الهی  صفات  شناخت  امکان  پيرامون  را  ديدگاه ها  برخی  صحت  عدم  داليل  ٤ــ 
تبيين کند.

قرآن کريم از يک سو، خداوند متعال را با صفات زيبای بسياری مانند رحيم، کريم، حی، عليم 
و … می ستايد و از سوی ديگر، شباهت خداوند متعال را به هر چيز و هر کس مؤّکدًا نفی می کند. اين 

نکته، منشأ ايجاد اين پرسش اساسی درباره ی اوصاف الهی شده است:
آيا انسان با توجه به اين نکته که خدا به هيچ چيزی شبيه نيست، می تواند صفات خدا را بشناسد؟ 

در اين باره ديدگاه های مختلفی مطرح شده است که به مهم ترين آن ها اشاره می کنيم:

١ــ ديدگاه اهل تعطيل
اين گروه بر آن اند که عقل آدمی راهی به سوی شناخت اوصاف الهی ندارد؛ زيرا مفاهيمی را 
می کند؛  انتزاع  خود  پيرامون  محسوس  و  محدود  موجودات  از  دارد،  کار  و  سر  آن  با  آدمی  عقل  که 
بنابراين، جايز نيست اين مفاهيم را به خدا نسبت دهد؛ زيرا خداوند هيچ شباهتی با مخلوقات ندارد. 

درس دهم
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او موجودی قائم به ذات خود و غنی و هستی مطلق است، در حالی که ساير موجودات ممکن الوجود 
است  شده  گرفته  مخلوقات  از  که  را  مفاهيمی  و  صفات  نداريم  حق  ما  بنابراين،  محدودند؛  و  ناقص  و 
دارند  باور  شده،  اشاره  پيامبر  سنت  و  قرآن  در  که  الهی  اوصاف  به  آنان  چند  هر  دهيم.  نسبت  خدا  به 
ولی می گويند حقيقت آن معانی برای ما روشن نيست و هيچ تأملی درباره ی آن ها نبايد صورت بگيرد. 
را  آن  پيروان  و  «تعطيل»  می کنند،  حکم  عقل،  توانايی  ماندن  معطل  به  که  آن رو  از  گروه  اين  مسلک 

«معطله» می خوانند.
هنگامی که از مالک ابن انس، معنای آيه ی «ُثمَّ اْسَتَوی َعَلی اْلَعْرِش» سؤال شد، گفت: «استواء 

معلوم و کيفيت آن مجهول و ايمان به آن واجب و سؤال از آن بدعت است.»
از سفيان بن عيينه نقل شده است که درباره ی اوصاف الهی می گويد:

«کُل ما َوَصَف اللُّه به نفَسه فی کتاِبه فََتْفسيُره ِتالوتُه والسکوُت عليه؛١
تفسير هر وصفی که خدا خود را در قرآن توصيف کرده است، خواندن و سکوت 

آن است.»
امروزه مسلک «اهل تعطيل»، «ال ادری گرايی» ناميده می شود. پوزيتويست ها، حس گرايان نظير 
ديويد هيوم و هم چنين ايمانوئل کانت در محدوده ی عقل نظری را می توان طرفداران الادری گرايی 
دانست. آنان بر آن اند که شناخت آدمی محدود به حوزه ی تجربی است و خارج از اين حوزه، عقل 

توانايی شناخت را ندارد.
بنابراين مسائل مابعدالطبيعه از قبيل اوصاف خداوند، خارج از حوزه ی شناخت آدمی است و 

درباره ی آن نمی توان اظهارنظر کرد.
کانت بر آن است که در حوزه ی عقل نظری معرفت، آميزه ای از صورت های ذهنی و ماده ی 
خارجی است. صورت های ذهنی مادامی کاربرد صحيحی دارند که بر داده های حسی يا حوزه پديدارها 
اطالق شوند. اگر اين صورت ها خارج از حوزه ی تجربه به کار گرفته شوند، گرفتار مغالطه خواهيم شد؛ 
بنابراين، اثبات و نفی امور غيرحسی نظير خدا و نفس در حوزه ی شناخت قرار نمی گيرند؛ بنابراين، او 

در حوزه ی شناخت امور غيرحسی يک ال ادری گرا يا ندانم گوست.
را  اشيا  يا  نومن  يا  خارج  جهان  نمی تواند  باشد،  پای بند  خود  تفکر  به  بخواهد  اگر  کانت،  البته 
کند؛ زيرا برای اثبات وجود آن ها، الزم است که مقوالت  االمرند، اثبات  آن گونه که در واقع و نفس 

فاهمه را در خارج از حوزه ی پديداری که ناسازگار با روش فلسفی اوست، اعمال کند.
١ــ محمد بن عبدالکريم شهرستانی، الملل و النحل، ص ٨٥؛ جعفر سبحانی، االلهيات، ج ١، ص ٨٧
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نقد و بررسی
هنگامی که اوصاف الهی از قبيل وجود، علم، قدرت، حيات و … را بر زبان جاری می سازيم، 
به طور بديهی معنايی از آن می فهميم و آن ها را از يکديگر تميز می دهيم. اگر گفته می شود که ما هيچ معنايی 

از آن ها نمی فهميم، برخالف بداهت سخن گفته ايم، اين امر، می تواند دليلی بر رد نظريه ی آن ها باشد.
اگر  اين رو  از  می کنند؛  تأکيد  خدا  تعالی  و  تنزه  بر  تعطيل  اهل  طرفداران  که  آن جا  از  هم چنين 
بتوانيم ديدگاهی را در باب اوصاف الهی مطرح کنيم که در عين معنادار بودن اين اوصاف، تنزه و تعالی 

خدا حفظ شود، دليلی ديگر بر اثبات اين ديدگاه وجود ندارد. اين ديدگاه را بعدًا مطرح می کنيم.
دليل ديگری که می توان بر نفی مسلک اهل تعطيل آورد، آن است که اگر بتوان بر مذهب حّد 
واسط بين تشبيه و تعطيل، داليل مقتضی ارائه شود. اين امر، می تواند دليلی بر انکار مسلک تعطيل 

باشد.

٢ــ ديدگاه اهل تشبيه
اين گروه بر آن اند که تفاوتی بين معنای صفات الهی و انسان وجود ندارد و آن ها دقيقًا به يک 
معنايند. اين گروه چون اوصاف خدا را به اوصاف مخلوقات تشبيه می کنند، به «اهل تشبيه» يا «مشبهه» 

مشهورند.
براساس اين عقيده، اين گروه برای خدا اعضا و جوارحی جسمانی مانند دست، پا، سر، گوشت 

و خون در نظر گرفته اند.

نقد و نظر
با استناد به آيات ١١٠ سوره ی طه، ١١ شوری، ١٠٠ انعام و تمسک به آن چه در 

برهان امکان و وجوب بيان شد، ديدگاه اهل تشبيه را نقد کنيد:
١ــ دليل عقلی
٢ــ دليل نقلی

اّما ممکن است برخی از افراد اين گروه به آيات متشابه در قرآن نظير اين آيه «َيُد اللَِّه َفْوَق أْيِديِهْم» 
و «جاء ربک» تمسک کنند و بگويند ما بايد معانی اين الفاظ را به معانی ظاهريشان بگيريم و از اين رو 

برای عقيده ی خود، مستند قرآنی هم طلب کنند.
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در مقابل اين گروه، به اجمال بايد بگوييم که برای رفع شبهه ی جسم انگاری و توصيف انسان وار 
از خداوند الزم است آيات متشابه قرآن را به آيات محکم نظير «َلْيَس َکِمْثِلِه َشْیٌء» و «الَّ ُتْدِرُکُه االٔبَْصاُر» 
برگردانيم. آيات متشابه، آياتی اند که در عين داللت به مدَلَوَل لفظی خود، از نظر معنا و مقصود مورد 
سازگار نبودن با معنای  ترديد و تشابهی است که از نظر  ترديد از لحاظ لفظ نبوده بلکه  ترديدند. اين 
آيه ی ديگر (آيه ی محکم) پديد آمده است. آيات محکم، آياتی است که در معنا و مقصود مورد شک و 

ترديد نيست.١
از اين رو، آيات متشابه فوق و ديگر آياتی که توصيف انسان وار از خدا دارند، در پرتوی آيات 
محکم معنا می شوند و چنين نتيجه می گيريم که منظور از دست خدا، دست مادی نيست؛ زيرا مطابق 
آيه ی «لَْيَس کَِمثِْلِه َشْیءٌ» دست خدا به هيچ چيزی مانند نيست و چاره ای جز اين معنا نداريم که دست 
داده  نسبت  خدا  به  که  انسانی  صفت  هر  که  گفت  می توان  هم چنين  و  بگيريم  قدرت  معنای  به  را  خدا 
می شود، چون خدا مثل و مانندی ندارد و از هر نقصی مبراست، بايد جنبه ی محدوديت و امکانی آن، 

سلب شود و آن چه از کمال برای آن لفظ باقی می ماند، به خدا نسبت دهيم.
«ُسبٰحانَهُ و تَعالٰی عّما يصفون؛ ٢

او پاک و برتر است از آن چه وصف می کنند.»
اميرالمؤمنين در حديثی می فرمايند:

«اليُحيُط الَخالئُق باللّه عّزوَجّل علما؛٣
مخلوقات، احاطه علمی به خداوند پيدا نمی کنند.»

٣ــ ديدگاه بين تشبيه و تعطيل
ديدگاه سومی در باب اوصاف الهی مطرح است که می گويد عقل انسان، اين قدرت را دارد که 
اوصاف خدا را بشناسد و عالوه بر آن، به بررسی و تحليل آن نيز بپردازد؛ اّما اين فهم به آن معنا نيست 
که عقل انسان، به کنه صفات پی ببرد؛ به تعبير ديگر، می توان گفت که ما صفات خدا را به طور محدود 

می شناسيم.
عالمه طباطبايی می گويد:

«َمثل انسان در شناخت خداوند، َمثل کسی است که دو دست خويش را به آب 
١ــ محمد حسين طباطبايی، الميزان، ج ٣، ص ٤١                    ٢ــ انعام (٦): آيه ی ١٠٠  

٣ــ الحويزی، تفسير نور الثقلين، ج ٣، ص ٣٩٤
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دريا نزديک کند و بخواهد از آن تناول کند. او فقط می خواهد آب بنوشد و ابدًا مقدار 
آب  دريا  از  نمی تواند  دستش  دو  اندازه ی  از  بيش تر  که  اين  اّال  نيست  مطرح  او  برای 

بردارد.»١
بنابراين، براساس اين ديدگاه نه مسلک اهل تعطيل صحيح است و نه مسلک اهل تشبيه بلکه راه 

سومی می تواند فراروی انسان باشد.
داليل اين ديدگاه
الف ) داليل عقلی

١ــ يکی از داليلی که برای فهم صفات الهی مطرح است، بداهت عقلی است. هر انسان عاقل و 
منصفی هنگامی که می گويد: «خدا وجود دارد يا خدا عالم است» و … معنايی را درک می کند.

٢ــ دليل ديگر، دليلی است که فالسفه بر اشتراک معنايی مفاهيم مشترک بين انسان (يا مخلوقات) 
و خدا از جمله، وجود، اقامه کرده اند. آن ها عبارت اند از:

 برهان اّول در قبول تقسيم است. مشترک معنوی می تواند منقسم به اقسام شود؛ مثًال، انسان 
يا سفيد است يا سياه، يا عالم است يا جاهل، ولی در مشترک لفظی تقسيم غلط است. مثًال ممکن نيست 

کسی بگويد شير بر دو قسم است: يکی در بيابان است و يکی در سر حوض است.
وجود قابل انقسام به اقسام مختلف است؛ مثًال وجود يا جوهر است يا عرض، يا مجرد است يا 

مادی، يا واجب است يا ممکن و … .
از آن جا که در هر تقسيم صحيحی، مقسم بايد در اقسام ساری و جاری و واحد باشد، بنابراين 
اشتراک  بر  دليل  بهترين  اين،  و  معناست  يک  دارای  و  واحد  است  تقسيمات  مقسم  که  وجود  معنای 

معنوی وجود است.
 عدم، نقيض وجود است و يک معنا دارد؛ بنابراين، وجود هم که نقيض آن است، بيش از يک 

معنا ندارد؛ زيرا در غير اين صورت، ارتفاع دو نقيض الزم می آيد که امری است محال.
از اين بحث نتيجه می گيريم که وجود و هستی که هم بر خدا و هم بر مخلوقات اطالق می شود، 

دارای معنای واحدی است، هر چند مصاديق آن متعدد است.
ب) داليل نقلی

١ــ قرآن مجيد از يک سو، انسان ها را به تعقل و تدبر در آيات الهی دعوت می کند و از سوی 
ديگر در آيات متعددی، صفات الهی را بيان می دارد. اگر صفات الهی قابل فهم نبودند، چنين دعوتی 

١ــ  محمد حسين طباطبايی، مجموعه ی رسائل، به کوشش سيد هادی خسروشاهی، ص ٢٢٧
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لغو می شد؛ در صورتی که خدای حکيم، مبرای از لغويت است.
برای نمونه خدا در اين آيات، دعوت به تعقل می کند:

َّا أنَزلَْناُه ُقْرآنًا َعَرِبيا لََّعلَّکُْم تَْعِقلُوَن؛١ ١ــ «ِإن
ما آن را قرآنی عربی نازل کرديم، شايد شما درک کنيد (و بينديشيد)!»

نَّا لَکُُم االْيَاِت لََعلَّکُْم تَْعِقلُوَن؛٢ ٢ــ «َقْد بَيَّ
ما آيات خود را برای شما بيان کرديم، شايد انديشه کنيد!»
مُّ الْبُکُْم الَِّذيَن الَ يَْعِقلُوَن؛٣ َوابَّ ِعنَد اللِّه الصُّ ٣ــ «ِإنَّ َشرَّ الدَّ

بدترين جنبدگان نزد خدا، افراد کر و اللی اند که انديشه نمی کنند.»
هم چنين خداوند در اين آيات، صفات خود را مطرح می کند:

َماَوات  َماَواِت َواالْرِض َو هَُو الَْعِزيُز الَْحکيُم) لَُه ُملُْک السَّ ١ــ «َسبََّح ِللَِّه َما ِفی السَّ
ُل َو اَالِْخُر َو الظَّاِهُر َوالْبَاِطُن َو  ء َقَدِير) هَُو االوَّ َواالْرض يُْحِيی َو يُميُت َو هَُو َعلَی کُلِّ َشْیْ

هَُو ِبکُلِّ َشْیء َعِليم)؛٤
آن چه در آسمان ها و زمين است برای خدا تسبيح می گويند؛ و او عزيز و حکيم 
است. مالکيت و حاکميت آسمان ها و زمين از آِن اوست؛ زنده می کند و می ميراند؛ و او 

بر هر چيز تواناست! اّول و آخر، و پيدا و پنهان اوست و او بر همه چيز داناست.»
ِحيُم) هَُو اللَُّه  ْحَمُن الرَّ َهاَدِة هَُو الـرَّ ٢ــ «هَُو اللَُّه الَِّذی َال ِإلََه ِإالَّ هَُو َعاِلُم الَْغْيِب َوالشَّ
َالُم الُْمؤِْمُن الُْمَهْيِمُن الَْعِزيُز الَْجبَّاُر الُْمَتَکبُِّر ُسبَْحاَن  ُس السَّ الَّذِی َال ِإلََه ِإالَّ هَُو الَْمِلُک الُْقدُّ
ِفی  َما  لَُه  يَُسبُِّح  الُْحْسَنی  االْسَماء  لَُه  ُر  الُُمَصوِّ الْبَاِرُئ  الَْخاِلُق  اللَُّه  هَُو  يُْشِرکُوَن)  ا  َعمَّ اللَِّه 

َماَواِت َواالْرِض َو هَُو الَْعِزيُز الَْحکيُم؛٥ السَّ
بخش  سالمت  پاِک  فرمانروای  همان  نيست؛  معبودی  او  جز  که  خدايی  اوست 
مؤمن، نگاهبان، عزيز جّبار و متکبر، پاک است خدا از آن چه [با او] شريک می سازند؛ 
اوست خدای خالق نوساز صورتگر [که] بهترين نام ها [و صفات] از آِن اوست. آن چه 

در آسمان ها و زمين است [جملگی] تسبيح او می گويند و او عزيز و حکيم است.»
آيا خداوند اين آيات را صرفًا برای تالوت و قرائت ذکر کرده است؟ تدبر و تعقل در اين آيات 

١ــ يوسف (١٢)، آيه ی ٢                       ٢ــ حديد (٥٧)، آيه ی ١٧                         ٣ــ انفال (٨)، آيه ی ٢٢  
٤ــ حديد (٥٧)، آيه های ١ــ٣                 ٥  ــ حشر (٥٩)، آيه های ٢٣ و ٢٤
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به چه معناست؟ از اين آيات به خوبی برمی آيد که چون خداوند حکيم خود را مّتصف به اين اوصاف 
کرده  است، بنابراين، اين اوصاف دارای معنايی است که انسان به اندازه ی توانايی اش قدرت فهم آن ها 

را دارد.
٢ــ خدا از يک سو انسان را به عبوديت دعوت می کند. چنان چه در آيات می فرمايد:

«َما َخلَْقُت الِْجنَّ َواِالنَْس إِالَّ ِلَيْعبُُدوِن؛١
من جّن و انس را نيافريدم جز برای اين که عبادتم کنند.»

از سوی ديگر عبادت، مستلزم معرفت و شناخت به معبود است. البته تا اندازه ای که در توانايی 
انسان باشد؛ زيرا عبادت، بدون شناخت به معبود ارزشی ندارد؛ بنابراين، اگر خداوند ايشان را برای 
عبادت خود آفريده است، الزمه ی عبادت، شناخت به معبود است؛ از اين رو، انسان توانايی شناخت 
ـ در  صفات الهی را دارد. البته همان طور که قبًال اشاره کرديم، معرفت به کنه صفات ــ به طور کامل ـ

توانايی انسان نيست.
مثًال  می کنند؛  اشاره  انسان  محدود  شناخت  امکان  به  روايت ها  برخی  قرآن،  بر  عالوه  ٣ــ 

اميرالمؤمنين در روايتی می فرمايند:
«لَم يُطِْلع القعوَل علی تحديد ِصفتِه و لم يَْحُجبْها عن واِجِب َمْعِرفَِته؛٢

خردها را بر چگونگی و تحديد صفات خود آگاه نکرد، ولی هرگز آن ها را از مقدار 
الزم معرفت خود محجوب نساخته است.»

از اين داليل به خوبی برمی آيد که هر چند احاطه ی علمی کامل به ذات و اوصاف الهی مقدور 
بشر نيست ولی در حّد توانايی خود می تواند به اين اوصاف، شناخت پيدا کند. هم چنين، از اين ديدگاه 

برمی آيد که ديدگاه اهل تعطيل و اهل تشبيه صحيح نيست.

١ــ ذاريات (٥١)، آيه ی ٥٦                             ٢ــ نهج البالغه، خطبه ی ٢٩
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پرسش ها
داليل  داده  توضيح  را  الهی  صفات  شناخت  درباره ی  اهل «تعطيل»  ديدگاه  ١ــ 

رد  نظر آن ها را بنويسيد.
٢ــ داليل اهل «تشبيه» در صفات الهی را توضيح داده، آن ها را نقد کنيد.

٣ــ ديدگاه صحيح در مسئله ی شناخت صفات الهی را با يک دليل عقلی توضيح 
دهيد.

٤ــ با توجه به روايت «اليحيط الخالئق باللّه عّزوجّل علمًا» ديدگاه اهل تشبيه را 
نقد کنيد.

مُّ البُکُْم الَِّذيَن اليَعِقلُوَن» چگونه  ٥  ــ از آيه ی شريفه ی «إّن شّر الّدوابِّ ِعنْداللِّٰه الصُّ
بر شناخت صفات خداوند استدالل می شود؟

تحقيق 
در مورد نظر فرقه های اسالمی درباره ی شناخت صفات الهی بررسی مقايسه ای 

کنيد؛ نتيجه را با ذکر داليل هر يک از نظرات ارائه نماييد.
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درس يازدهم

راه های شناخت اوصاف الهی
اهداف رفتاری: در پايان اين درس، از دانشجو انتظار می رود:

١ــ راه های شناخت اوصاف الهی را نام ببرد.
٢ــ ميزان توانايی هر يک از راه های شناخت اوصاف الهی را تبيين کند.
٣ــ برخی از صفات الهی را که توسط عقل، شناخته می شود، بيان کند.

٤ــ شباهت يا اختالف های احتمالی ميان روش های شناخت را درک کند.
تشخيص  نبودن اوصاف الهی را  يا  بودن  توقيفی  درباره ی  درست  نظريه ی  ٥  ــ 

دهد.
٦  ــ انواع صفات الهی و وجوه تمايز آن ها را به همراه مثال هايی توضيح دهد.

٧ــ با توجه به مشخصات انواع صفات الهی، صفات ارائه شده در قرآن کريم را 
تحليل کند.

دانستيم هر چند که ادراک کامل ذات و صفات خداوند برای آدمی ميسر نيست اّما شناخت آن ها 
تا اندازه ای در توانايی انسان هست. اکنون اين سؤاالت مطرح می شود که:

فراهم  را  شناخت  امکان  ميزان  چه  تا  يک  هر  و  کدام اند  الهی  اوصاف  شناخت  راه های  ١ــ 
می آورند؟

٢ــ آيا در شناخت صفات الهی، بايد فقط به صفات مطرح در قرآن کريم و روايات اکتفا کرد؟ به 
عبارتی ديگر، آيا صفات الهی توقيفی اند يا خير. آيا حصر منطقی اين صفات امکان پذير است؟

ارائه  آن  برای  مختلفی  راه های  انسان،  توسط  الهی  صفات  محدود  شناخت  امکان  به  معتقدان 
داده اند که عبارت اند از:

درس يازدهم
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١ــ راه عقلی
عقل توانايی آن را دارد که وجود موجودی را که غنی به ذات است، يعنی وجوب وجود او، را 
اثبات کند. هنگامی که اين امر را اثبات کرد، همين امر برای اثبات بسياری از صفات ثبوتيه و سلبيه ی 
خداوند دليل و نشانه می شود؛ زيرا هر صفتی که موجب نقص ذات غنی بالذات شود، بايد از او سلب 
از  بسياری  اثبات  برای  روش  همين  از  االعتقاد  جتريد  کتاب  در  طوسی  نصيرالدين  خواجه  کرد. 

صفات سلبی و ثبوتی بهره می جويد. وی می گويد:
َّته، و نفی الزائد و الشريک و الِمثل و الترکيب  «وجوُب الوجود يدل علی َسْرَمِدي
دِّ والتحيُّز و الحلول و االتحاد و الجهة و حلول الحوادث فيه و الحاجة و  بمعانيه و الضِّ
ويَة … و علی  أاللم مطلقا و اللذه المزاجيه و المعانی و االحوال و الصفات الزائده و الرُّ
ثبوت الُجوِد و الُملِک و الَّتماِم و فَوَق الَّتماِم والَْحّقيَّة و الخيرية و الحکّمِة و التَّْجبير و 

الَقْهِر و الَقيُّوِميَّة»١
١ــ واجب الوجود بودن واجب تعالی داللت بر آن دارد که خدا همواره باقی بوده و جاودان 
خواهد  و  هست  هميشه  بنابراين،  نباشد؛  روا  او  بر  عدم  که  است  آن  واجب الوجود  زيرا  بود؛  خواهد 

بود.
باشد،  داشته  شريک  اگر  چون  ندارد؛  شريک  خدا  که  است  آن  دليل  بودن  واجب الوجود  ٢ــ 
يک  هر  البته  يکديگرند.  مانند  بودن،  وجود  وجوب  در  پس،  است؛  واجب الوجود  هم  شريک  آن 
خصوصيتی دارد که ديگری ندارد؛ بنابراين، هر دو مرکب می شوند: از يک معنای مشترک که وجوب 
وجود است و ديگر خصوصيتی که مختص هر يک است و ترکيب نشانه ی ضعف و فقر است در حالی 

که واجب الوجود با لذات هيچ نقض و ضعفی بر او روا نيست؛ بنابراين، خدا شريک ندارد.
٣ــ واجب الوجود بودن، داللت بر آن دارد که خدا مثل و مانند نداشته باشد؛ چون چيزی را 
مثل گويند که با ديگری، يک ماهيت داشته باشد، اما واجب الوجود، عين حقيقت وجود است و چيزی 
که مثل اوست، بايد عين حقيقت وجود باشد و اگر وجود هر يک عين وجود ديگری است، دو شخص 
نيستند و اگر عين وجود ديگری نيست، پس دو وجودند و چون دو وجودند، دو حقيقت مباين باهم اند؛ 

زيرا حقيقت آن ها فقط وجود است؛ بنابراين، مثل هم نيستند.
٤ــ واجب الوجود بودن، داللت بر آن دارد که خدا مرکب نباشد. چون مرکب محتاج به اجزاست 

١ــ عالمه حلی، کشف المراد فی شرح تجريد االعتقاد، ص ٢٢٥ ــ ٣٢
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و چيزی که از اجزا حاصل شده باشد، آن اجزا به واجب بودن، سزاوارترند تا خود مرکب.
٥  ــ واجب الوجود بودن، داللت بر آن دارد که خدا، ضد ندارد. ضد دو معنا دارد: يکی ضّد 
اصطالحی که چيزی است که بر موضوع واحدی عارض می شوند ولی قابل جمع با هم نيستند، مثل 
سياهی و سفيدی که بر موضوع واحدی عارض می شوند ولی با هم جمع نمی شوند. ضد به اين معنا در 

خدا متصور نيست؛ زيرا خدا عارض موضوع و محل نمی شود. 
توانايی و قدرت، هم سان با واجب الوجود است و او  معنای دوم ضد، موجودی است که در 
را از افعال الهی منع می کند و آن هم محال است، چون خدا مثل ندارد و چنين ضدی، در حکم مثل 

است.
٦  ــ واجب الوجود بودن خداوند داللت بر آن دارد که در مکان قرار نگرفته است و نمی توان 
به او اشاره حسی کرد که در کدام طرف قرار گرفته است؛ زيرا خداوند جسم نيست؛ بنابراين، مکان و 
زمان نيز برای او معنا ندارد. اگر خدا در مکان باشد، حرکت و سکون بر او عارض می شود و حرکت 

و سکون داللت بر حدوث می کند؛ پس، خدا حادث نيست.
٧ــ واجب الوجود بودن خداوند، داللت بر آن دارد که در هيچ چيزی حلول نمی کند. بعضی بر 
آن اند که خداوند در مسيح حلول کرد و بعضی از افراد عوام صوفی معتقدند که خداوند در بدن عارف 

واصل حلول می کند.
سردی و  حرارت و  مانند  باشد،  عروض  معنای  به  خدا  حلول  اگر  است؛  زيرا  باطل  عقيده  اين 
حرکت که در موضوع خود عارض می شوند، مستلزم مکان دار بودن و تجسم خدا می شود. همان طور 

که قبًال اشاره کرديم، خدا نه مکان دارد و نه جسم؛ از اين رو، چنين حلولی نادرست است.
اگر حلول به معنای تعلق باشد، مانند تعلق نفس به بدن، باز صحيح نيست که اين معنا را در مورد 

خدا جايز بدانيم؛ چون نفس مخصوص به يک بدن است و خدا، اختصاص به يک بدن ندارد.
اّما اگر حلول خدا به معنای تعلق علت به معلول و تسلط، احاطه، قدرت و استيالی او بر قلب 
عارف باشد، اين نوع تعلق و وابستگی را خدا به همه ی مخلوقات دارد و چنين تعلقی معنای اصطالحی 

حلول نيست. معنايی که از حلول در اين جا موردنظر است، همان معنای اّول حلول است.
٨ ــ واجب الوجود بودن داللت بر آن دارد که خدا با هيچ چيزی متحد نشود؛ چون غير از او 

ممکن الوجود است و معنا ندارد که موجود غنی بالذات با موجود فقير و وابسته متحد شود.
٩ــ واجب الوجود بودن، داللت بر آن دارد که خدا در جهت نيست؛ چون جسم نيست؛ بنابراين 

باال و پايين، و چپ و راست، در مورد او روا نبود.
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يعنی،  نشود؛  واقع  حوادث  محّل  خدا  که  دارد  آن  بر  داللت  خدا،  بودن  واجب الوجود  ١٠ــ 
امکان ندارد که صفت و حالت تازه ای برای او پيدا شود که قبًال وجود نداشت؛ زيرا اگر آن ها کمالی از 

کماالت اند بايد از اّول آن ها را داشته باشد و اگر نقص است نبايد از اّول آن ها را واجد باشد.
١١ــ واجب الوجود در هيچ صفتی به کسی احتياج ندارد؛ چون هر چيزی غير از او ممکن الوجود 
و  وجود  در  بالذات  غنی  خدای  اگر  حال  خداست.  به  وابسته  وجودش  تمام  الوجود،  ممکن  و  است 

کمالی از کماالتش به ممکنات وابسته باشد، دور الزم می آيد و دور نيز باطل است.
و  می شود  نيازمند  باشد،  غير  به  محتاج  کمالی  و  صفت  در  خدا  اگر  گفت  می توان  هم چنين، 

وجوب وجود با نيازمندی سازگار نيست.
١٢ــ وجوب وجود داللت بر آن دارد که درد، رنج، آزار و هر ناماليمی بر خدا روا نيست؛ زيرا 
همه چيز به اراده و قدرت او صورت می گيرد. درد و رنج از آن جا آغاز می شود که امری بر خالف 
معنا  او  برای  رنج  و  درد  ديگر  دارد،  را  کاری  هر  قدرت  که  خدايی  بگيرد.  صورت  شخصی  اراده ی 

ندارد.
اّما لذت که از صحت مزاج و از امور ماليم طبيعت باشد، نيز بر خدا روا نيست؛ زيرا او جسم 

نيست و مزاج و طبيعت ندارد.
البته معنايی از لذت که مستلزم جسمانيت و طبيعت نيست در خدا رواست و نام آن، ابتهاج و 

بهجت است که از ادراک ذات، حاصل می شود.
١٣ــ وجوب وجود، داللت بر آن دارد که هيچ چيز زايد بر ذات خدا نيست، صفات حقيقی او 
عين ذات اوست؛ زيرا اگر صفات زايد بر ذات باشند، الزم می آيد که ذات در مرحله ی ذات، خالی از 

آن صفات باشد.
١٤ــ وجوب وجود داللت بر آن دارد که خدا را با چشم سر نمی توان ديد؛ زيرا او جسم نيست 

و رنگ ندارد.
١٥ــ واجب الوجود بودن خدا داللت بر آن دارد که او جواد است.

ابن سينا جود و جواد را اين چنين معنا می کند: جود، فايده رساندن به چيزی است که بدون 
عوض، سزاوار است.١

بنابراين در بخشش، سه چيز معتبر است: اّول، فايده رساندن و بهره دادن به ديگری؛ دوم اين 
که الزم است کسی که بخشش را دريافت می کند، شايسته و درخور آن باشد؛ بنابراين، دادن چيزی 

١ــ ابن سينا، االشارات و التنبيهات، ص ١٤٦
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مانند تيغ دادن در کف زنگی مست، بخشش نيست و سوم اين که الزم  شايسته آن نيست  به کسی که 
است بخشش برای دريافت عوض و پاداشی نباشد، البته عوض اعم از مادی و غير مادی است؛ يعنی، 
چيزهايی مانند ثنا و ستايش می تواند عوض قرار گيرد، و هم چنين رهايی از سرزنش و دست يافتن به 
حالتی بهتر يا به حالتی که شايسته است می تواند عوض باشد؛ پس، هر آن کس که چيزی را ببخشد، 
برای آن که حرمت و شرفی به دست آورد يا ستوده شود يا آن کاری که انجام می دهد برايش نيکو باشد، 

همه ی آنان خواستار مزد و عوض اند و بخشنده نيستند.
نکته ای که نبايد از آن غفلت کرد، اين است که نبايد از معنای افاده که در آن  اراده و قصد و 
علم مندرج است، غفلت ورزيد؛ بنابراين، وجوب وجود داللت بر آن دارد که خداوند بخشنده ی حقيقی 

است.
١٦ــ واجب الوجود بودن خدا، داللت بر پادشاهی و حاکميت الهی دارد. ُملک و پادشاهی، 
قائم به سه چيز است: ١ــ از ديگران بی نياز باشد، ٢ــ ديگران نيازمند به او باشند و ٣ــ بتواند در همه 
چيز تصرف کند و کسی از او مؤاخذه نکند. همه ی اين سه امر، در خدا وجود دارد؛ در نتيجه، مالکيت 

و حاکميت بر همه چيز دارد.
١٧ــ واجب الوجود بودن خدا، داللت بر تمام و فوق تمام بودن او می کند. در اصطالح، «تمام» 

به اين معناست که هيچ کمالی نيست که خدا نداشته باشد و چيزی اضافه بر خدا نخواهد شد.
«فوق تمام» آن است که فيض خدا به علت کمال اوست که هر کمالی را به نحو مطلق دارد؛ به 

تعبيری، خدا چون کامل بود، آفريد نه چون آفريد، کامل شد و نقص از خود رفع کرد.
١٨ــ واجب الوجود بودن خدا، داللت بر آن دارد که او حق است؛ حق چند معنا دارد:

الف) حق يعنی امر ثابت؛
ب) حق يعنی هر چيزی که هميشه و دائمًا ثابت است و هيچ گاه تغيُّر و بطالن در آن راه ندارد يا 

به تعبيری ثابت و جاودان است؛
پ) حق يعنی درست، که اگر به عقيده يا کالم نسبت دهيم به معنای اعتقاد و کالم درست می شود 

که مطابق با واقع است. خدا به هر سه معنا حق است.
١٩ــ واجب الوجود بودن خدا، داللت بر آن دارد که او خير محض است و شر در او راه ندارد؛ 

چون شّر، عدم است يا سبب عدم می شود.
٢٠ــ واجب الوجود بودن خدا، داللت بر آن دارد که او حکيم است. حکمت آن است که حقايق 
اشيا را نيک بشناسد و ديگر آن که هر کار را بر وجه اکمل مطابق مصالح کلی درست و استوار سازد. 
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خدا به هر دو معنا، حکيم است.
معنای  به  جّباريت  دارد.  جّباريت  بر  داللت  است  محض  فعليت  چون  وجود،  وجوب  ٢١ــ 
شکسته را بستن و به هم پيوستن است. از آن جا که خدا هر چه را که بالقوه است به فعليت و کمال 
البته  ناميده می شود.  جّبار  است،  کرده  پيوسته  هم  به  نظامی  يک  در  را  موجودات  همه ی  می رساند و 
اين امر داللت بر اجبار انسان نمی کند بلکه خداوند به انسان اختيار عنايت کرده تا هر کاری را از سر 

اختيار خود انجام دهد.
مقهور می سازد و  أعدام را  قهار است، چون  دارد که خدا  ٢٢ــ واجب الوجود داللت بر آن 

ممکنات را موجود می کند. قهاريت خدا را بايد به قدرت و توانمندی او نسبت داد.
٢٣ــ واجب الوجود داللت بر آن دارد که خدا قّيوم است؛ قّيوم به معنای قائم به خود است که 

به ديگری نياز ندارد و اين ديگران اند که به او نيازمندند.
وجوب  لوازم  سپس  و  می شود  اثبات  خدا  وجود  وجوب  ابتدا  عقلی  داليل  براساس  بنابراين، 

وجود که بعضی از صفات ثبوتی و سلبی است، کشف می شود.

٢ــ سير در آفاق و انفس
راه ديگر شناخت اوصاف الهی، مطالعه و سير در آفاق و انفس است. در پرتو اين مطالعه، انسان 
می تواند به برخی از اوصاف الهی پی ببرد؛ برای مثال از مطالعه و بررسی نظم در جهان هستی، حيوانات 
و گياهان و حتی خود انسان آشکار می شود که ناظم و خالق هستی براساس سنخيت بين علت و معلول 
بايد از صفت علم و حکمت و قدرت برخوردار باشد و هم چنين از انسجام و وحدت حاکم بر جهان 

هستی می تواند به وحدت و توحيد خالق و ناظم هستی پی ببرد.
خواجه نصير طوسی در کتاب جتريد االعتقاد از اتقان و انسجام و نظم جهان هستی به صفت 

علم الهی پی می برد.

پرسش
شباهت و تفاوت راه عقلی با راه سير در آفاق و انفس در شناخت اوصاف الهی 

چيست؟



٩٧٩٧

«واالحکام و التجرد و استناُد کّل شیء اليه دالئل العلم؛١
استواری و اتقان در صنع الهی و تجرد در استناد هر شیء به آن، دليلی بر علم 

الهی (به اشيا) است.»
هم چنين، قرآن و روايات نيز بر اين راه تأکيد می کنند. قرآن می فرمايد:

َماَواِت َوأالْرِض َواْخِتالَِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر آليَات ِالُْوِلی أاللْبَاِب؛٢ «ِإنَّ ِفی َخلِْق السَّ
مسلمًا در آفرينش آسمان ها و زمين و آمد و رفت شب و روز، نشانه های (روشنی) 

برای خردمندان است.»

٣ــ مراجعه به قرآن و روايات معتبر
راه ديگر شناخت اوصاف الهی، مراجعه به قرآن و روايات معتبر است. بعد از آن که وجود خدا 
و بعضی از صفات او و هم چنين بعثت پيامبر گرامی اسالم و برخی از صفات کماليه پيامبر مورد پذيرش 

واقع شد، می توان از طريق قرآن و روايات معصومين، به بسياری از صفات الهی آگاهی پيدا کرد.
برای نمونه:

َالُم الُْمؤِْمُن الُْمَهْيمُن الَْعِزيُز الَْجبَّاُر  وُس السَّ «هَُو اللَُّّه الَّذی َال إلََه إالَّ هَُو الَْمِلُک الُْقدُّ
الُْحْسَنی  َاالْسَماء  لَُه  ُر  الُْمَصوِّ الْبَاِرئُ  الَْخاِلُق  اللَُّه  هَُو  يُْشِرکُوَن  ا  َعمَّ اللَِّه  ُسبَْحاَن  الُْمَتَکبُِّر 

َماَواِت َواالْرِض َو هَُو الَْعزيُز الَْحکِيُم؛٣ يَُسبُِّح لَُه َما ِفی السَّ
بخش،  سالمت  پاک  فرمانروای  همان  نيست؛  معبودی  او  جز  که  خدايی  اوست 
مؤمن، نگاهبان، عزيز، جّبار و متکبر. پاک است خدا از آن چه [با او ] شريک می سازند؛ 
اوست خدای خالق نوساز صورتگر [که] بهترين نام ها [و صفات] از آِن اوست. آن چه 

در آسمان ها و زمين است [جملگی] تسبيح او می گويند و او عزيز و حکيم است.»

٤ــ راه کشف و شهود
راه ديگر شناخت اوصاف الهی، راه کشف و شهود و مشاهده ی قلبی است. انسان در اثر تکامل 
روحی و معنوی و کسب فضايل و تقوا به جايی می رسد که می تواند بسياری از حقايق از جمله، صفات 

جمال و جالل الهی را از طريق مشاهده ی قلبی درک کند. چنان چه آيات ذيل بر آن گواهی می دهد:

١ــ عالمه حّلی، همان، ص ٢٢٠               ٢ــ آل عمران (٣)، آيه ی ١٩٠                   ٣ــ حشر (٥٩)، آيه های ٢٣و٢٤
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ُقوْا اللَّه يَْجَعل لَّکُْم فُْرَقاناً؛١ َُّها الَِّذيَن آَمنُوْا إَن تتَّ ١ــ «يا َأي
ای کسانی که ايمان آورده ايد، اگر از خدا پروا داشته باشيد، برای شما وسيله ای 

جهت جدا ساختن حق از باطل قرار می دهد.»
٢ــ «َوالَّذِيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لََنْهِديَنَُّهْم ُسبُلََنا؛٢

آنانی که در راه ما (با خلوص نيت) جهاد کنند، قطعًا به راه های خود، هدايتشان 
خواهيم کرد.»

فعاليت خارج از کالس
محدوديت های روش کشف و شهود برای شناخت اوصاف الهی چيست؟

توقيفی بودن اسما و صفات الهی
برخی از متکلمان اسالمی بر آن اند که صفات و اسمای الهی «توقيفی» است؛ معنای توقيفی آن 
است که مسلمانان در مقام توصيف خدا فقط بايد از آن صفاتی استفاده کنند که در قرآن و روايات معتبر 
مطرح شده است. هيچ گاه، صفاتی را که در قرآن و روايات، در مورد خدا وارد نشده است، نبايد به خدا 

اسناد دهيم. در واقع، مبنای اين نظر آن است که توصيف خدا بايد، منوط به اذن خدا باشد.
اين دسته از متکلمان به رواياتی که داللت بر توقيفی بودن صفات الهی می کنند، تمسک کرده اند 

که به نمونه ای از آن ها اشاره می کنيم:
از امام رضا ــ عليه السالم ــ نقل شده است:

«اللهم ال َاِصُفَک إّال بما َوَصْفَت به نَْفَسک و ال ُاَشبُِّهَک ِبَخلِْقَک: أنَْت اهل ِلکُِل 
خير فال تَْجَعلَنی من القوم الظالمين؛٢

خدايا، من، تو را فقط به آن چه خود وصف کرده ای، توصيف می کنم و تو را به 
مخلوقات تشبيه نمی کنم. تو اهل هر خير و کمالی هستی؛ پس، مرا از گروه ظالمان قرار 

مده.»
هر چند اين روايات داللت بر توقيفی بودن صفات الهی می کند؛ آن گونه که امام می فرمايند: 
روايت  ذيل  در  اّما  کرده ای.»  ذکر  خودت  که  می کنم  توصيف  اوصافی  آن  به  فقط  را  تو  من  «خدايا 
می فرمايند: «تو اهل هر کمال و خيری هستی.» يعنی، هر خيری را می توان به خدا نسبت داد. در طرف 

١ــ  انفال (٨)، آيه ی ٢٩                 ٢ــ  عنکبوت (٢٩)، آيه ی ٦٩                      ٣ــ  کلينی، اصول کافی، ج ١، ص ١٠٠
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مقابل، برخی از متکلمان بر آن اند که اسما و صفات الهی توقيفی نيست و هر صفتی کمالی که داللت بر 
نقص و محدوديت نکند، بر خدا رواست.

دليل آن ها اين است: خداوند خالق و آفريدگار هر موجودی از جمله کماالت آن هاست. حال 
فيلسوفان  که  روست  اين  از  کند؛  اعطا  ديگران  به  نمی توانست  نداشت،  را  کماالت  آن  خود  خدا  اگر 
گفته اند، معطی شیء فاقد آن نمی تواند باشد؛ بنابراين، خدايی که اين کماالت و خيرات را آفريده است، 
وجود  خدا  چون  که  کنيم  توجه  نکته  اين  به  بايد  البته،  است.  راواجد  آن ها  اتم  و  اکمل  نحو  به  خود 
محض، نامتناهی و نامحدود است، صفات او هم بايد متناسب با وجود او باشد؛ از اين رو، او هر صفتی 

را به صورت نامتناهی و نامحدود داراست.
بنابراين، اگر صفاتی نظير علم، قدرت، حيات، زيبايی و … به خدا نسبت می دهيم، خدا آن ها را 

به برترين درجه ی وجودی، واجد است.
رضا  امام  روايت  و  است  نزديک تر  واقع  به  الهی  صفات  نبودن  توقيفی  به  عقيده  که  آن  نتيجه 
ـ  عليه السالم ــ نيز نافی اين عقيده نيست؛ زيرا که در ذيل روايت اشاره می کند که خدايا تو هر کمال و  ـ
خيری را دارايی. البته روايات نيز آن چنان به طور گسترده صفات و اسمای الهی را مطرح کرده اند که 
هر کسی بخواهد خدا را به وصفی توصيف کند، تقريبًا در روايات وجود دارد. فقط در دعای «جوش 
کبير»، هزار اسم الهی مطرح شده است و وجه جمع اين دو نظر، آن است که تا حّد امکان از اوصافی 
که در روايات، ذکری از آن ها به ميان نيامده است، اجتناب کنيم، هر چند که اطالق هر صفت کمالی 
مشروط بر اين که داللت بر نقص و محدوديت نکند و نيز اين که به باالترين درجه بر خدا به کار رود، 

اشکال ندارد؛ چون خدا اهل هر خير و کمالی است.

انواع صفات خدا
صفات خدا از جهتی به دو نوع تقسيم می شود: ١ــ صفات ثبوتی و ٢ــ صفات سلبی. 

١ــ صفات ثبوتی: آن دسته از صفاتی اند که بيانگر کمالی از کماالت خداست و جنبه ی ثبوتی 
و وجودی دارد که نبود آن ها يک نوع نقص محسوب می شود؛ مانند: علم، قدرت، حيات و … اين 
نوع صفات، با واقعيت ثبوتی و کمالی خود، مايه ی جمال و زيبايِی موصوف می شوند و هر نوع نقص و 

کاستی را از موصوف طرد می کنند؛ از اين رو، اين صفات، «صفات جماليه» نيز ناميده می شوند.
خدايند؛  از  کاستی  و  نقص  نوعی  سلب  بيانگر  که  صفاتی اند  از  دسته  آن  سلبی:  صفات  ٢ــ 
مثل: عدم جهل، عدم محدوديت و … . از آن جا که نقص خود نوعی عدم و سلب کمال است، بنابراين 
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سلب و عدم سلب کمال، خود به نوعی به اثبات و کمال برمی گردد؛ مثًال، جهل به معنای عدم و سلب 
علم است و سلب سلب علم، به علم برمی گردد؛ به تعبيری، منفی در منفی مثبت می شود. هدف صفات 
می ماند،  باقی  آن چه  نهايت،  در  که  کنند  سلب  خدا  از  را  کاستی  و  نقص  گونه  هر  که  است  اين  سلبی 
کماالت است؛ چون مردم با نقص و محدوديت بيش تر سر و کار دارند. سلب اين صفات برای آن ها 
مفهوم تر و روشن تر از خود صفات کماليه است و هم چنين صفات سلبيه، بيش تر بر تعالی خدا داللت 

دارد تا صفات ثبوتی.
برخی از متکلمان، صفات ثبوتی و کمالی خدا را در هشت صفت محدود کرده اند که عبارت اند 
از: علم، قدرت، حيات، سميع، بصير، اراده، تکلم و غنا. دليل آن ها تمسک به اين آيه ی قرآنی است 

که می فرمايد:
َِّک فَْوَقُهْم يَْوَمِئذ ثََماِنَيٌة؛١ «َوالَْملَُک َعلَی أْرَجاِئَها َو يَْحِمُل َعْرَش َرب

و فرشتگان در اطراف [آسمان]اند و عرش پروردگارت را آن روز، هشت [فرشته] 
بر سر خود برمی دارند». 

از اين آيه چنين برداشت کرده اند که معنای آيه، صفات هشتگانه ی ثبوتی است.
هم چنين، صفات سلبيه ی الهی را هفت صفت دانسته اند: خدا جسم نيست، خدا جوهر نيست، 
حد  خدا  و  نيست  چيزی  در  حال  خدا  نيست،  مکان دار  خدا  نيست،  مرئی  خدا  نيست،  عرض  خدا 

ندارد.٢
اّما همان طور که قبًال نيز بيان شد، صفات کمالی خدا را نمی توان به تعداد خاصی، محدود کرد؛ 
زيرا خدا هر کمالی را واجد است و هر نوع کمالی را که بتوان تصور کرد و داللت بر نقص و محدوديت 
هم نکند بر خدا رواست. هم چنين، صفات سلبی هم به تعداد خاصی محدود نيست، هر نوع نقصی و 
کاستی را می توان از خدا سلب کرد. اگر متکلمان اسالمی از برخی صفات ثبوتی و سلبی بيش تر نام 

می برند، از قبيل بيان مصداق و نمونه است.
انواع صفات ثبوتی

الف) صفات ذاتی و فعلی
صفات ذاتی: آن دسته از صفاتی است که از ذات الهی انتزاع می شود. اين صفات را بدان 
جهت ذاتی ناميده اند که همواره با ذات الهی بوده و در انتزاع آن ها به تصور موجودات ديگر نياز نيست 

١ــ الحاقه (٦٩)، آيه ی ١٧
٢ــ  محمدرضا مظفر، فلسفه و کالم اسالمی، ترجمه ی محمد محمدرضايی و ابوالفضل محمودی، ص ١٣٤
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و ذات همواره متصف به آن هاست؛ مانند: علم، قدرت و حيات.
با  الهی  ذات  خاص  ارتباط  از  که  است  صفاتی  از  دسته  آن  خدا  فعلی  صفات  فعلی:  صفات 
مخلوقات انتزاع می شود؛ مانند: صفت خالقيت که از وابستگی وجودی مخلوقات به ذات الهی انتزاع 
می شود؛ يعنی، خدا موقعی به صفت خالقيت متصف می شود که خدا و مخلوقات و رابطه ی وجودی 
بين آن ها را در نظر بگيريم. در آن صورت است که صفت خالقيت انتزاع می شود و می گوييم خدا خالق 
موجودات ممکن است. هم چنين صفت رازقيت، هنگامی که خدا و مخلوقات را در نظر بگيريم که خدا 
امکانات حيات آن ها را فراهم می سازد، خدا را به رازق بودن، متصف می کنيم؛ به عبارت ديگر، تا از 
خدا، فعلی به نام خلقت و رزق صادر نشود، او را خالق و رازق بالفعل نمی توان خواند، هر چند قدرت 

ذاتی بر خلقت و رزق دارد.
بنابراين، اگر بنا به فرض، خدا را بدون مخلوقات در نظر بگيريم، متصف به خالق و رازق بودن 
نمی شود ولی در مقابل، برای انتزاع صفات ذاتی، به فرض مخلوقات و موجودی غير از خداوند نيازی 

نيست.
و  نفسی  صفات  به  می توان  ديگر  اعتباری  به  را  ثبوتی  صفات  اضافی:  و  نفسی  صفات  ب) 

اضافی تقسيم کرد.
صفات نفسی، آن دسته از صفاتی است که ذات الهی بدون لحاظ نسبت و اضافه به خارج از 
ذات، به آن ها متصف می شود؛ مانند: حيات الهی، صفت حيات به هيچ نسبتی خارج از ذات نياز ندارد، 
ولی علم و قدرت به لحاظ مفهومی، مشتمل بر نوعی اضافه به غير است؛ مانند علم و قدرت که مشتمل 

بر اضافه و نسبت به شیء ديگر، يعنی «معلوم» و «مقدور»، است.

ذکر نمونه
با عنايت به تعريف هر يک از اقسام صفات سلبی، ثبوتی ذاتی، ثبوتی فعلی، ثبوتی 
نفسی و ثبوتی اضافی مثال هايی برگرفته از آيات قرآن کريم ارائه کنيد و دليل قرار گرفتن 

هر يک از اين صفات در اقسام مذکور را توضيح دهيد.

فعاليت خارج از کالس
با عنايت به آن چه در اين درس و درس قبل بيان شد،بررسی کنيد درس های پنجم 



١٠٢١٠٢

(چگونه تو را بخوانم) و ششم (در حمد و تسبيح محبوب) از کتاب قرآن و تعليمات دينی 
(١) (دين و زندگی)، به چه موضوعات و پرسش های مطرح شده در اين دو درس پرداخته 

و پاسخ داده شده است.

پرسش ها
١ــ راه های شناخت صفات خدا را به صورت مختصر بيان کنيد.

٢ــ توقيفی بودن اسما و صفات الهی به چه معناست؟ آن را توضيح دهيد.
٣ــ آيا هر کمال و خيری را می توان به خدا نسبت داد؟ توضيح دهيد.

٤ــ صفات ثبوتی و سلبی را با ذکر مثال توضيح دهيد.
٥  ــ صفات ذاتی و فعلی خداوند را با ذکر مثال توضيح دهيد.

٦  ــ صفات نفسی و اضافی را با ذکر مثال توضيح دهيد.
٧ــ ديدگاه خود را در باب تعداد صفات ثبوتی و سلبی بيان کنيد.


