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 چکیده
  در پـي اده شـده و آدمـي در طـول تـاریخ     قـرار د هـا  انـسان  گرایش به خدا در فطرت  

 مصادیق ناشایست را به عنـوان خـدا         ْ در این مسیر    که  بسا و بودهتن خداي خود    شناخ
  او را به انسان یـا موجـودات دیگـري تـشبیه            برخي براي شناخت خدا   . ده است یپرست
 یگـر بـراي در امـان مانـدن از     و برخي د،شوند  خدا ميمجسّتي قائل به کنند و حّت  مي

 مـا را راهـي بـراي شـناخت خـدا             کـه  ندگوی  ند و مي  گرد تشبیه دچار تنزیه مطلق مي    
 از  .ده اسـت   به میـان آور    اي  ه آن، ادلّ   کرده و براي ردّ     تشبیه را ردّ   )ع(امام علی    .نیست

همتـایي    شباهت مخلوقات به یکـدیگر دلیـل بـي        که    ایننداشتن خدا،    همتا: آن جمله 
  اسـت،  هآورده و شواهدي     تجسیم نیز، ادلّ    براي ردّ  او ....ناپذیري خدا و    ، احاطه ستخدا
م زماني خداوند،    تقدّ  و نیز  ش است، ا  یتؤظمت نفوذناپذیر خدا مانع ر    عکه    چون این هم

 تحمل رنج    عدم ناپذیري و عدم عجز و      ، خستگي  او مند نبودن    مکان او،همانند نداشتن   
 تنزیـه مطلـق را     )ع(علـي  .کرده است  آیات موهم تجسیم را تأویل       در این راستا   ؛ و ...و

في ش معرّ ا   که خدا را در حدّي که خود خدا و پیامبران           است ئل به این  قبول ندارد و قا   
توان شناخت؛ ولي براي شـناخت ذات و کُنـه           ش مي ا  اساس آیات و افعال    بر اند و   کرده
 نداشـتن خـدا،     حدّ:  مثل ،اي آورده است    هو براي تنزیه نیز ادلّ    ا .ش راهي نیست  ا  صفات

 .ناپذیري خدا  و توصیف،خدامحاط نبودن 
 

 . تنزیهتجسیم،  تشبیه،،)ع(علي    هاواژهکلید
 
 ئلهطرح مس .١

ـ     و    بودن، ي نظیر حیات، علم، قدرت، سمیع     صفات قرآن   در آیات   خداونـد   هبصیر بـودن ب
 منزه  و ظلم،تعالي از صفات دیگري مثل موت، جهل، عجز  شده است و باري نسبت داده 
کنـد   داللت مـي موجودات  دیگر قرآن به تنزیه خدا از صفات        آیاتبرخی از   . گشته است 

» لم یکن لـه کفـواً احـد       «و  ) ١١شوري،  (» لَیْسَ کَمِثله شيءٌ  «که از آن جمله است آیات       
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 موهِم تشبیه خدا بـه مخلوقـات و         ات دیگري نیز هست که در نگاه اول       آی). ٤اخالص،  (
عَـرْش  الـرحمن عَلَـي ال    «،  )١٠فتح،  (» یدیهمأه فوق   یداللّ«  مانند ،ي تجسیم او هستند   حتّ

 .)٢٢فجر، (» جاءَ ربُّکَ«و ) ٣٧هود، (» وَاصْنَع الفُلْکَ بِأعیُننِا«، )٥طه، (» استوي
 پیش بیاید که آیـا خداونـد از جهـت ذات و صـفات بـه         الؤ س  این حال ممکن است  

 آنهاست؟ آیا اصل با آیات تنزیه است و آیـات           بادات دیگر شبیه است و یا متباین        موجو
جـا   عکـس؟ مـا در ایـن       ه یا ب  ،ده شون ردذا و یا مسکوت گ     شوند ویلناظر به تشبیه باید تأ    

) ع(  بحث، این پرسش و پاسخ آن را از نگاه حـضرت علـي             ۀپس از طرح اجمالي پیشین    
تحقیق در اوصاف الهي از دیدگاه آن  حضرت است و در ایـن                ما   هدف. کنیم  بررسي مي 

هـا    حاوي روایات و شرح آن     هایي که  به کتاب و  اي استفاده شده    جهت از روش کتابخانه   
 .ده استگردی است مراجعه

 
 پیشینه بحث. ٢

 دسـت و پـا و گـوش و          کنند که خدا     و تصریح مي   دانند  می جسم    را دارای  مه خدا مُجَسِّ
هایي که بر اثر کوتاهي      ام در میان افراد بشر بوده و انسان       ایّاین اعتقاد از دیر    .چشم دارد 

شان بـا اجـسام      نسر کنند و تمام اُ    ي تصوّ بیعت مادّ توانستند چیزي را وراي ط      فکر نمي 
اعتقـاد بـه معبودهـایي      . دپنداشـتن   خودشان مي همانند   خدا را همچون اجسام و یا        بود

 .گرفت  از همین جا سرچشمه ميو خورشید و ستارگان و اجسام دیگرچون ماه 
) ع(سـي بعد از نجات از نیل، از مو      ،  سخت به جسمیّت خدا معتقد بودند     که   یانیهود

ـ   )١٣٨ اعـراف، ( تقاضاي ساختن بت براي پرستش کردنـد       شـان از او     ناي منتخبـ   و حتّ
 آمد و همه از میان رفتنـد      ها نشان دهد که در نتیجه صاعقه         خواستند که خدا را به آن     

 طه،(  سامري شدندۀعقه نیز بیدار نشدند و جذب گوسال       بعد از داستان صا    .)١٥٣نساء،  (
٨٥-٨٨(. 

پروردگار   ت روشني از اعتقاد به جسمیّۀت نیز اعتقاد به تثلیث نشاندر تاریخ مسیحیّ
 ،)٧٣ مائـده، ( دانند  گانه مي   از خدایان سه   زیرا حضرت مسیح را فرزند خدا و یکي          ،است

 .ها که مسیح انساني بود مانند سایر انسان درحالي
جـسمیت   کار شد و آیاتي از قبیل آیات زیر آش بطالن تجسیم و تشبیه با نزول قرآن      

 :خدا را نفي کرد
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 .     )١١شوري، (ـ لَیْسَ کمثله شيء ١
 .)١١٥بقره، (ـ فَأینما تُوَلُّوا فَثَمَّ وجه هللا ٢
       .)١٠٣انعام، ( تُدرِکُهُ االبصار ـ ال٣
 .)١٦ق، . (ب الیه مِن حَبل الوریدـ نحن اَقر٤
           .)١٤٣اعراف، (ـ لَنْ تراني ٥
 .)٤حدید، (کنتم ـ و هو معکم اینما ٦

 بـه داخـل عقایـد       ، نـصاري، و مجـوس     یـان پرستان، یهود   افکار التقاطي از سوي بت    
 .پیدا شدند » ههمشبِّ«یا  » مهمجسِّ«تي به نام    ن ناآگاه نفوذ کرد و جمعیّ     انامسلم  از گروهي

و ) ١٠ فـتح، (» یـدیهم أه فوق   یداللّ« مانند   ، آیات قرآن   از شاید تعبیرات کنایي در بعضي    
داد که بـه سـوي ایـن        فکر   اي به افراد کوته     بهانه) ٥طه،   (»ن عَلَي العرش استوي   الرحم«

رت، و  در این گونه مـوارد بـه معنـي قـد          » یَدْ«که   آلود گام بردارند؛ درحالي     مذهب شرك 
 و این تعبیـرات  ؛ نه به معني جلوس و استقرار بر چیزي ،به معني سیطره است   » استوي«

ـ  کنایي قبل و بعد از قرآن نیـز          مـثالً   .ات اقـوام مختلـف پیوسـته وجـود داشـته          در ادبیّ
یعني قدرت بر این کار ندارد و یـا         » ! کاري ساخته نیست   از دست فالن کس   «: گوییم  مي
 معرفـت،  :نکــ   ( برندکار مي   یک پادشاه بر یک کشور به      ۀرا در مورد سلط   » استوي «ۀواژ

 .)٢٩٤ـ٣١٧ علوم قرآني،
 محدود   چراکه هر جسمي   ،دنکن   از خدا نفي مي    ت را الیل عقلي نیز هرگونه جسمیّ    د
 و نیــاز و ،لــف نیازمنــد اســت و از جهــات مخت، و زمــان و مکــان و اجزائــي دارد،اســت

کـه، اَجـسام در مَعْـرَض تغییـر و زوال      دیگر ایـن .  در ذات پاك خدا راه ندارد      محدودیت
 .)٥٩ـ٦٢ ،٤مکارم، پیام امام، ( متصور نیست ستند و تغییر و زوال براي خداونده

که پـس از   است ال فوق پاسخ دادهؤبه س مباني معرفتي خود اي متناسب با  هر فرقه 
 :را بیان خواهیم داشت) ع(ات حضرت عليها، نظر دیدگاهمختصر بیان 
 آنـان برخي از   . ندکردحمل   شانبر ظاهر  آیات موهم تشبیه را      ـ مشبّهه و مجسّمه   ١

 بـه    دیگـر  برخـی  و   ندضاي جسماني دانست  ي و داراي اع   ذات خدا را شبیه مخلوقات مادّ     
 و خـدا را داراي مکـان و   ندشـد  صفات خدا به صفات مخلوقات جسماني معتقـد       تشبیه  

 ؛٢٠٦ ،الفـرق بـین الفـرق      ؛ بغـدادي،  ٤٦٣ــ ٤٦٤،  مـه مقدّ خلـدون،  ابن(ند  جهت دانست 
ـ رجئـه، کرّ  اي از مُ     دسـته  .)٢٨١ــ ٢٨٣،  ١،  ینسالمیّمقاالت اإل ابوالحسن اشعري،    ه و  امیّ

 ـ ١٠٧،١ ،سالمیینمقاالت اإل  ابوالحسن اشعري،  ( یادشده معتقد بودند   ۀه به نظریّ  شویّح
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 .)١٠٥ـ ١٠٦، ١ ،الملل و النحلشهرستاني،  ؛٢٢٣و  ١٠٦
شـهرت  » ضـه مفوِّ« در تـاریخ کـالم بـه       که    سلفیّون نظیر مالک بن انس      از ـ برخي ٢
 نـد و  داد میه خدا را اصل قرار      نزی بر ت  آیات دالّ ،  )١٤،  ١٤،  المیزانطباطبائي،   (اند  یافته

 و متعـرض    داشـتند  آیـات مـوهم تـشبیه نیـز ایمـان            کردند؛ لکن به    حمل مي بر ظاهر   
ـ    بـرای این باور بودند که شاید این آیات         زیرا بر    .شدند   نمي انتفسیرش یـن  ه ا  امتحـان ب

  .)٤٦٣، مقدمهابن خلدون، (اند  صورت نازل شده
 الي و صفات او از هرگونه تشابه به مخلوقـات   تع  تنزیه حقّ    به برخي دیگر از اهل سَلَف    

معتقد شده و آیات دالّ بر این نظر را پایه قرار داده و به تأویل جزئي آیات موهم تشبیه                  
 .)٧٩، الملل و النحلشهرستاني، (  احتمال و توان لفظ پرداختنددر حدّ

 صفات خدا را    هللا هستند و ذات و     ّتعالي از ماسوي     تنزیه مطلق حق    معتقد به  معتزله
 بر تنزیـه    دانند و اعتقاد به آیات دالّ        منزّه مي  شان از هرگونه تشابه به مخلوقات و صفات      

 اساس ایـن دیـدگاه، هـیچ چیـز         بر. کنند  مطلق دارند و آیات موهم تشبیه را تأویل مي        
  هیچ حـسّي او را درك  ؛ جسم است و نه داراي صفات جسماني       خدا نیست و او نه     شبیه
ا و  هـ   چشم ؛نیست و با هیچ خلقي شباهتي ندارد      ا هیچ انساني قابل مقایسه      کند و ب    نمي

 وحيّ  و عالم و قادری دیگر؛ نه مانند اشیا ولی او شيء است؛یابند اوهام به او احاطه نمي 
مقـاالت   ابوالحـسن اشـعري،    (ی دیگـر  نـه ماننـد عالمـان و قـادران و احیـا            لکـن    است

 .)٢٢٥، ١، ینسالمیّاإل
تجسیم   منزّه دانسته و آیات موهِم     از هرگونه تجسیم  ت و صفات خدا را       ذا هـ امامیّ ٣

ـ           ه را به آیات محکم دالّ بر تنزیه       و تشبی   مقابـل   ۀارجـاع داده و بـه مردودیـت دو نظریّ
در این )  ع( احادیث زیادي از معصومین. معتقدند) تنزیه مطلق و تشبیه مطلق(همدیگر 

 کتـاب توحیـد     شـشم ب  بیست حدیث اول با   ها در    اي از آن    خصوص نقل شده که نمونه    
 الي فرمـود ؤپاسخ بـه سـ   در )ع( چه امام رضا است آن صدوق آمده است که از آن جمله    

ــ مـذهب    ٢ـ مذهب اثبات از طریق تـشبیه        ١: سه مذهب دارند   مردم درباب توحید  که  
 ١٠١صدوق، توحیـد،    ( جایز نیست    اثبات بدون تشبیه که دو طریق اول      مذهب   ـ٣ نفي

 .)٨، ح ٧و باب ١٠، ح ٦ باب ،١٠٧و 
چـه را کـه آیـات        دهنـد و آن      آیات متشابه را به آیات محکم ارجاع مي        )ع(اهل بیت 

 توسط آیات اثبـات      را که  چه کنند و آن     نفي مي  اند  تعالي نفي کرده      حکم از ساحت حقّ   م
ز  نه نفـي عـاري ا  ،اثبات همراه با نفي است) ع(  اهل بیت  ۀطریق. کنند   اثبات مي  اند  شده
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، المیـزان  طباطبـایي، ( ها رسیده اسـت    ش احادیث فراواني است که از آن      ا  و دلیل . اثبات
 .)١٤٠ـ١٤١، ١٤

سـینا    فـارابي و ابـن     . کم و بیش همـین دیـدگاه را دارنـد          اء و اشراق نیز    مشّ ۀفالسف
الوجود را از لـوازم ذات یـا          ادراك دانسته و مفهوم واجب      حقیقت واجب تعالي را غیرقابل    

، ، تعلیقاتسینا ابن؛ ١٤١، تعلیقاتفارابي،  (اندم آن حقیقت مطلق قلمداد کردهاالس شرح
  .)١٩ـ٢٩

ین صـورت    بـد  ،ن و صاحبان مکتب اشراق است     تشکیک وجود مبناي نظري مشّائیا    
مجموعـه  سـهروردي،   ( کمـال و نقـص اسـت         در تمـایز     واجد  و که هستي داراي مراتب   

اگرچـه  ). ١٩-٢٩،  تعلیقـات سـینا،    ؛ ابـن  ٣٩٦-٣٩٧،  ١،   المشارع و المطارحات   :مصنفات
ور، پـ  ایمـان (صـراحت تبیـین نـشده اسـت           تشکیک وجود در نظام فلـسفي مـشّائي بـه         

ـ  معناي وجوب وجود  ) ٦٢،  معناشناسي صفات حق تعالي    ت وجـود اسـت و تمـام         کمالیّ
اند و مرتبۀ اعالي هر صفت زیبندۀ حق تعالي  صفات کمالي مشترك معنوي و ذو مراتب     

 این  الزمۀ. )٣٩٦-٣٩٧،  ١ ، المشارع و المطارحات   :مصنفات مجموعه     ردي،سهرو (است
ـ          ه نه تنزیه مطلق و نه تشبیه کامل است،        نظریّ  ر اسـت   بلکه اعتـدال میـان ایـن دو تفکّ

 .)٦٤، معناشناسي صفات حق تعاليور، پایمان(
رتـو  را در پ  ... در دیدگاه حکمت متعالیه نیز ابتدا صفاتي مانند علم، قدرت، حیـات و            

موجودات پیرامون خود اخـذ  کنیم یا صفاتي را از       انتزاع مي  تحلیل موجود بماهو موجود   
هـا را بـه       اعـال و اشـرف آن      ۀ و مرتب  نیمک می تجرید   را از نقائص   ها آن سپس    و کنیم  مي

 ،)٧٠ــ ٧١،  ٢ و   ١٢٤،  ٦،  اسـفار  تعلیقه بر طباطبایي،  (دهیم    وجود حقّ تعالي نسبت مي    
 فهـم  ۀدود به حدود ما و مقدّر بـه انـداز   ما و مح  ۀاوصاف در احاط  که این مفاهیم و      چرا
 ها  مگر پس از تنزیه از این نقصان،ند حق تعالي نیستۀها زیبند ت و با این محدودیّیندما
  .)٧٧، ١،  اسفارتعلیقه بر  و١٤٠، ٤و  ١٨، ١، المیزانطباطبایي، (

ه  این نظریّۀزیرا بر پای، ست تشکیک وجود ا  ۀناپذیر نظریّ    جدایي ۀعاي مذکور الزم  مدّ
 ستهـ ست و هر کمـالي کـه در ایـن رقیقـه           علّت ا  ۀ و معلول رقیق    حقیقت معلول  ْعلّت

ي هستي و    اعال ۀاز طرف دیگر، وجود واجب تعالي مرتب      . تت اس اي از حقیقت علّ     رشحه
 .)١١٥، ١همان،  (حقیقت است و ماسواي او رقایق اویند

کـه   چرا ،ت او جـایز اسـت     التعـالي از معلـو      ّ   حـق  نظریه، نه تنزیه مطلق   ین  ابراساس  
) ٨٦،  ٢،  شرح منظومه ؛ سبزواري،   ١٤،  ٦همان، ( است اومستلزم تعطیل عقل از شناخت      
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م عقلـي مخـالف     که با مبـاني مـسلّ      چرا ،ش صادق است  ا  و نه تشبیه کامل او به معلوالت      
 بـدایع ؛  ٨٥ــ ٨٧،  لمعـات الهیـه    س زنـوزي،  ، و نیز بنگرید به  مـدرّ       ٦٦ ،پور ایمان (است

 .)٣٥٧، الحکم
  مـالزم بـا  اشـتراك       ت وجود و تشکیک در مراتب هـستي کـه          طرح اصال  اصدرا با ملّ

 .وبي فیـصله دهـد    را به خ   فکري معتزله و اشاعره      معنوي وجود است، توانسته است نزاع     
داند و هم نفي صفات حقّ و خالي  ش را نامعقول ميا او هم زائد بودن صفات حق بر ذات  

اسماء و صفات    دیناني، (آورد  ش را از هرگونه کمال سخني باطل به شمار مي         ا بودن ذات 
 .)٩٣، حق

 بـه مـرور زمـان       ایـن آرا  کنـد کـه       ه این مي   ما را متوجّ   هاي یادشده  ت در دیدگاه  دقّ
 حکمت متعالیه رسیده است که دیدگاههاي       ۀه و در نهایت به دیدگاه فالسف      یافتتکامل  

 یادشـده در    یحـال اگـر صـاحبان آرا       .نـد ا دهکر جبران   شان را  قبلي را تکمیل و نواقص    
کردنـد، زودتـر بـه نتـایج          ت مي در اوصاف الهي دقّ   ) ع(هاي علي  ویژه دیدگاه   به ،احادیث

شـده از    ، برخـي از روایـات نقـل       )ع( علـي  یلذا براي نـشان دادن آرا     . رسیدند  بهتري مي 
 .یمکن مقایسه میفوق  ی با آراها را کنیم و آن میایشان را یاد 

 
 در اوصاف خدا) ع(دیدگاه علي. ٣

 از طرفـي    ،کنـد و     اقامه مـي   اي بر آن    قات را ردّ کرده و ادله     تشبیه خدا به مخلو   ) ع(علي
 ناتواني انسان در معرفت     ستلزم م این قول  چرا که    ، نیست همدیگر، قائل به تنزیه مطلق      

 ایـن  شان قائل به    ای.  منافات دارد  ه با دعوت پیامبران به معرفت خدا      گردد ک   خالقش مي 
اي جز این نداریم که خدا را          که شناخت ذات خدا براي ما ممکن نیست و ما چاره           است

 . وصف کنیماند اي که آیات قرآن و پیامبران توصیف کرده گونه به شا  و صفاتبا افعال
ایم که برخي در مقـام ردّ         بندي کرده   ما سخنان آن حضرت را در چند دسته تقسیم        

م و ادّله آن است و برخي دیگر در بیان تنزیـه و مباحـث مـرتبط بـا آن                    تشبیه و تجسی  
 .ایم باشد، و در نهایت به حدود توصیف خدا پرداخته مي

 
  و تجسیمدر ردّ تشبیه) ع( سخنان علي. ١. ٣

تر از آن     که با عظمت   چرا ،في کرده است   معرّ مقایسه با مردم   غیرقابل را خداوند )ع( علي
 محمـودي، ( ها به تصویري تمثل نیافته اسـت       و در عقل  ا.  باشد است که شبیه مخلوقات   
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 و در   ١٤، بـاب    ٢٠،  ١٢٩مخطـوط،   المطالب     تیسیر : از ؛ به نقل  ٣٤ـ٣٦،  ٣،  ةنهج السعاد 
 .)١٩٢، ص ١ط 

 از ایـن رو، چیـزي ماننـدش نیـست           ، دور اسـت و    خدا از خلـق   ) ع( در دیدگاه علي  
، و  )٢، باب   ١،  ٣٢،  توحید؛ صدوق،   )دجوامع توحی  (٢٢، باب   ٧،  ١٤١،  ١،  کافيکلیني،  (

صدوق، (مثل اشیا نیست که صفات بر او واقع شود و شَبَح نیست که مشابه اَشباح باشد                 
، و چیزي مثل خدا نیست و برتر از صفات مخلـوقین و برتـر از                )٢، باب   ٢٦،  ٧٠،  توحید

  نـزد  ود  آن است که شبیه و شریک داشته باشد و او مِثلي ندارد تا شبیه مخلوقات شـو                
 مطابق سخن   .)٩١ ۀخطب ،البالغه  نهج (اهل معرفت از داشتن شبیه و شریک منزه است        

و مانندي ندارد تا بـه ماننـد شـناخته          ... دکه مُمَثَّل باش   آن رداي شکوه پوشیده بي    دیگر،
جوامـع   (٢٢، بـاب    ٧،  ١٤١،  ١؛ کلینـي، کـافي،      ٢، بـاب    ١،  ٣٣صـدوق، توحیـد،      (شود

 کس که همانندي براي او      آن، قائل به این است که       البالغه  نهج ١٨٦ ۀ در خطب  .))توحید
 به مقصد   کسي که خدا را به چیزي تشبیه کرد        و    به حقیقت خدا نرسیده است     قرار داد 
و « :کنند، فرمود   و در مقام تقبیح کساني که خدا را به مخلوقات تشبیه مي            ه است نرسید

هاشـان او را بـه       ساس قرایح عقـل   ا  بر  خواطرشان تجزیه کردند و    ۀ نتیج ۀخدا را به انداز   
  .)٢، باب ١٣، ٥١، توحیدصدوق، (  ». تعریف کردندندا ي که از حیث توان مختلفاتمخلوق

  منـزَّه دانـسته،     دیگر خداوند را پـیش اهـل معرفـت از اَشـباه و اَضـداد               ای  پارهو در   
م ات مـته  شان و تزئین حق تعالي به  زینـت مخلوقـ          گمراهان را به تشبیه خدا به اصنام      

 .)٢، باب ١٣، ٥٠ـ٥١، توحیدصدوق،  (کرده است
 بـه چهـار     اسـت  واحـد  که خدا  این در سخن« :الي فرمود ؤآن حضرت در پاسخ به س     

 .اسـت  ش جـایز ا سمجایز نیـست و دو قـ   آن به خدا سمدو ق قِسم است که نسبت دادن   
سم دوم  قـ و  ... ن است که او را یکي از باب اعداد فـرض کنـیم             ای قِسمي که جایز نیست   

 ،و اراده کند نوع از جنس را که جایز نیست         »  است او یکي از مردم   «: که کسي بگوید   این
و اما دو وجهي کـه در       .  اَجَلّ و برتر است    ه است و پروردگار ما از این نسبت        تشبی چراکه

 شبیه  او واحد است و چیزي از اشیا      « : این است که کسي بگوید      است مورد خداوند ثابت  
 تقـسیم   است، یعني در وجود و عقل و وَهم یکيکه خدا از حیث معني     این و... او نیست 

، ٢، ١، خصال؛ صدوق، )معني واحد و توحید  (٣، باب   ٣،  ٨٣،  توحیدصدوق،  (» .شود  نمي
 .)، باب واحد١

 :فرمـود ، پـس از جـواب مثبـت،         »اي  آیا پروردگارت را دیـده    «که    این در پاسخ به  نیز  
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 پروردگـار   .ها او را با ایمان حقیقي دریابنـد         بلکه دل  بینندنگاه چشم ن   او را به     دیدگان«
 ش عظـیم اسـت بـدون بزرگـي        ا  لطافت جسماني، عظمت    ش لطیف است بي   ا  من لطافت 

 چیزهـا را کـه خواسـته        ؛...ش بزرگ است بدون بزرگـواري انـساني       ا  جسماني، بزرگواري 
 ؛هـا   برکنـاري از آن    ها و نه    در همه چیز است بدون آمیختگي به آن        ؛...بدون اندیشه بود  

ش ا  ي دارد و نیازي نیـست کـه در پـي دیـدن             تجلّ ؛ظاهر است نه به معني بشره نمودن      
 موجـود اسـت نـه       ؛... نزدیک است بدون همجـواري     ؛ دور است بدون بُعد مسافت     ؛باشند

 و  ؛هـا او را در برنگیرنـد        مکان ؛ بیناست بدون ابزار   ؛ شنواست بدون آلت   ؛...پس از نیستي  
 و از   ؛...گیرنـد    خوابها او را نمـي     ؛ اوصاف محدودش نسازند   ؛ندرمن خود نیاو  ها در ض   وقت

» ...قرینـي اوسـت    ش دلیـل بـي    ا   و قرین ساختن   ؛ضدّآفریني او دانسته شد که ضدّ ندارد      
 .)٢، ٣٠٨، توحید؛ صدوق، ٤، ١٣٨، ١، کافيکلیني، (

، بــاالهــاي  عبــارت  ازالبالغــه، پــس از ذکــر برخــي  نهــج١٧٩ ۀدر خطبــهمچنــین 
 و از همه    ؛که به اشیا چسبیده باشد      نه آن  ،خداوند به همه چیز نزدیک است     « :فرماید  مي

 نـه از روي آرزو و    ،کننـده اسـت     اراده ؛هـا بیگانـه باشـد      کـه از آن     نـه آن   ،چیز دور است  
 نه ، مهربان است؛ نه با حواس ظاهري،بیناست...؛  نه با دست و پا  ، سازنده است  ؛خواهش
 .»دلي با نازك
...  که خداونـد، بینـا و شـنوا و         ن معنا ای  به اند،  م ردّ تشبیه   در مقا  باالهاي   جمله همه

از عبارات فوق، جـسماني  .  داشته باشد  زاراست اما نه به نحوي که مثل همگان نیاز به اب          
 محـدود   وگرنـه  ،ش را ندارند  ا  یتؤها توان ر   که چشم  چرا ،آید  دست مي  هنبودن خدا نیز ب   

 .یابند  او را درميبا حقایق ایمانها   بلکه دل،گردد مي
ها و   ملکوت آسمان خداوندکه ، مانند اینیت با قلب در قرآن و روایات فراوان استؤر

بـوي پیـراهن یوسـف را از        ) ع( ، یعقـوب  )٧٥انعـام،   (نـشان داد    ) ع( زمین را به ابراهیم   
قتـي  و پیامبر اسالم نیز به هنگـام حفـر خنـدق، و        ) ٩٤یوسف،(ها احساس کرد     نگفرس

هایي پرید، کاخ کسري و قصر قیصر و قصرهاي صنعا در یمن را دید کـه بـه روي                     جرقه
 .)١٧٩، ٢ ابن اثیر، کامل از ٦٣٨، ٦، پیام اماممکارم، (د نشو  گشوده ميشا اصحاب

  و تجـسیم    دلیـل در ردّ تـشبیه       پنج جسماني بودن خدا را  نفی و      ) ع( حضرت امیر 
 ،سخنان حضرت دربارۀ نکوهش تشبیه و تجسیم      کر برخي    پس از ذ    که  است بیان کرده 

 :پردازیم ها مي به آن
 و بـراي تـو   دنـ که تو را به مخلوقاتت تـشبیه ک       دهم آن کس      گواهي مي !] خداوندا[«
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 و  ئل شود، هرگز در اَعماق ضـمیر خـود تـو را نـشناخته             قا ها اعضاي مختلف   همانند آن 
ش قـرار نگرفتـه     ا   درون جان   در  و نظیري نیست   یقین به این حقیقت که براي تو شبیه       

جوینـد،    بیـزاري مـي   ] متدر قیا [ و گویا سخن تابعان را که از رهبران گمراه خود            ،است
ما، در گمراهي آشـکار بـودیم کـه         ! به خدا سوگند  «: گویند   آن روز که مي    .نشنیده است 

ین اِذ نُـسَوّیکم    تَاللهِ اِنْ کُنّا لَفي ضَاللٍ مُب     (شمردیم    شما را با پروردگار جهانیان برابر مي      
 .)٩١ خطبۀ ،نهج البالغه( »»)٩٧ـ٩٨شعراء، (» )برَبِّ العامین

. اند  ـ خدا را به درستي نشناخته     ١: مه اشاره کرده است   به سه انحراف مجسِّ   ) ع(امام  
 گوش فرا نداده و از تعلیمات ایـن         ـ به آیات صریح قرآن    ٣. ئل نیستند ـ به توحید او قا    ٢

سپس به مشرکان   . گرفتارند» ضَالل مُبین «و به همین دلیل در      اند    کتاب آسماني بیگانه  
 آنان  دروغ گفتند « :فرماید   مي کند و   میشوند، اشاره     هه محسوب مي  مشبِّها نیز از     که آن 

 را همچـون    و تـو  ... دندکرهاي خود تشبیه       و تو را به بت     که براي تو همتایي قائل شدند     
ا و چـشم و گـوش       زایي همچون دست و پـ     و اج ( تجزیه کردند    اجسام با پندارهاي خود   

  مخلوقي که قواي گوناگون دارد     ا ب  تو را  هاي منحط خود    و با سلیقه  ) براي تو قائل شدند   
 .»مقایسه کردند

بـر  را  بـه تـصویر کـشاندنش         کرده، گاه   تجسیم را ردّ   هاي مختلفي   در قالب ) ع(علي
؛ و مشابهش   ٢ باب   ،٢٦،  ٧٠،  توحیدصدوق،  (است  دانسته   حرام   شناگران غواص آفرینش  

عیـون    از ٥٧٥ــ ٥٨١،  ٢، بـاب جوامـع توحیـد و محمـودي،           ١،  ٢٢١،  ٤،  بحاردر مجلسي،   
 کـه   فرمایـد   گـاه مـي     و )١٣٠،  ٤،  العقد الفریـد  ؛  ١١، باب   ١٥، ط نجف، ح     ٩٩،  اخبارالرضا

نزدیـک اسـت بـدون لمـس کـردن          ... که مجَـسَّم باشـد     آن  لباس کبریایي در برکرده بي    
  .)٢، باب ١، ٣٣، توحید؛ صدوق، )جوامع توحید (٢٢، باب ٧، ١٤١، ١ کلیني،(» ...ها آن
 
 ) ع(تجسیم از دیدگاه علي   تشبیه و ردّۀادلّ. ٢. ٣
 .شـان هـستند     محدود بـه صـفات      است ولي مخلوقات   هنفسـ خدا موجود ب   ١

کنندگان از حقیقت، او را به         خدایي است که عدول    او«: فرماید  حضرت در این زمینه می    
 در تند و داراي اقطار و نواحي مختلـف شان هس اتي که مُبَعَّض و محدود به صفات      مخلوق
وجـود  م  خـود   به نفس  که خداي عزوجل    درحالي ،کنند  ند تشبیه مي  باش  میشان   طبقات
 ».گیري کننـد    که او را به حقّ اندازه      پس منتفي است از این    . شا  نه موجود به اَدات   ،  است

 .)٢، باب ١٣، ٥٥، توحید صدوق،(
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در ) ع(علـي  .همتایي خـدا    ـ شباهت داشتن مخلوقات به یکدیگر، دلیل بر بي        ٢
 نـشان   بر این مطلب اذعان دارد که خدا با شباهت داشتن مخلوقات به یکدیگر،            ی  موارد

شباهت دلیل   .)١٨٦ و   ١٨٥،  ١٥٢هاي   خطبه ،البالغه  نهج(داد که شبیه و نظیري ندارد       
ن و بعـضي از اَشـکال و عـوارض          یل زمان و مکا    زیرا قدر مشترکي از قب     ،بر ترکیب است  

 بنابراین هر موجـودي     .کند  ها را از هم متمایز مي       که آن ي و جهات مختلفي دارند      ظاهر
 به اجزاي خود و ب باشد و چیزي که مرکّ. االمتیاز استهما ب شتراك وب از ما به االمرکّ

 شبیه و نظیري    د خداون  که حال آن و  . ها را با هم ترکیب کند نیازمند است         کسي که آن  
 .)٤٣، ٦، امام  پیام مکارم، (شود ش پیدا ميا  وگرنه ترکیب و احتیاج در ذات،ندارد
شبیهي براي خدا از    « :فرماید  در این خصوص مي   ) ع(حضرت امیر  . خدا همتایي بيـ  ٣

شبیه ) ساوي و مثل او باشد    چیزي که م  (که هر چیزي به عدیلش       چرا ،مخلوقات نیست 
، توحیـد صدوق،  (» . چگونه به غیر مثالش شبیه گردد       عدیل ندارد   چیزي که  ا امّ .شود  مي
 نفی  که به مثلش شناخته شود    مثل داشتن خدا را        و در سخني دیگر    .)٢، باب   ١٣،  ٥٢
از آن   مثل خـدا نیـست تـا         یعني ما سوي هللا    ،)٢، باب   ١،  ٣٣،  توحیدصدوق،   (کندمی

ـ مِ ْ چون در تشبیه .ماده کنی  از تشبیه استف    و براي شناخت خدا بهره جُسته     وجـود   تثلیّ
 کنـد   فـي مـي   و در کالمي دیگر، خـدا را برتـر از تجـسیم و تـصویر و تحدیـد معرّ                   .دارد

 ص  ١ و در ط     ١٤بـاب   ،  ٢٠،  ١٢٩، مخطـوط،    المطالـب   تیسیر از   ٣٤ـ٣٦،  ٣محمودي،  (
 خدا را شنوا بدون وسیله شنوایي، بینا بـدون گـشودن و بـرهم               ١٥٢ ۀو در خطب  ) ١٩٢

ادن چشم، حاضر در همه جا بدون تماس با چیزي، جدا از همه چیز بدون فاصله بین نه
 البالغـه   نهـج  ١٦٣ ۀو در خطب   .کند  في مي خود و موجودات، و آشکار بدون مشاهده معرّ       

او نه جسم آشکاري است که بتوان انتهاي او را جـستجو کـرد و نـه پنهـان                   « :فرماید  مي
ها    آن چنان نیست که به آن      جوداتدیکي او به مو   نز. است که چیزي بر آن محیط باشد      

در ایـن بیـان،      ».ها جدا گردد    گونه نیست که از آن     ها آن   چسبیده باشد و دوري او از آن      
 که جسم یا آشکار است و داراي حـدّ  چرا،کند ت مينخست از خدا نفي جسمانیّ   ) ع(امام

ورت،  و در هر دو ص.بعاً محدود و محجوب در شيء دیگريو حدود و یا پنهان است و ط
پایـان و      بـي  الوجـود   کـه واجـب    اسـت    حالي  در این. شود  ر مي تصوّحدّ و پایاني براي او      

 .)٣١٠ ـ ٣١١، ٦، پیام اماممکارم،  (نامحدود است
شَبَحي نیست که دیده شود و جسم هم نیست         خدا   ، آن حضرت  ی از در سخن دیگر  

 چشم دیده شود و پوشیده نیـست        نیست که به  ) بوجود آمده (و مُحْدَث   . که تجزیه شود  
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، توحیدصدوق،   (نیست که پشت حجاب جاي گرفته باشد      که آشکار گردد و در حجاب       
 مخطـوط،  ،المطالـب  تیـسیر  :ازبـه نقـل    ٣٤ـ٣٦، ٣محمودي، : ؛ نیز نک٢، باب ٣٤،  ٧٨

 .)١٨٥ و ١٨٦، ١٨٢هاي  خطبه ،البالغه نهج ؛١٩٢ ص ١ و در ط ١٤باب ، ٢٠، ح ١٢٩
 و زبـان و کـام بـا حـضرت            بدون اعضا و جوارح    خدا،  البالغه  نهج ١٨٢ ۀ خطب مطابق

ش را بـه او     ا  و آیـات بـزرگ    ) ٢، بـاب    ٣٤،  ٧٩،  توحیـد صـدوق،   (سخن گفت   ) ع(موسي
توان با    چیزي را مي  ؛ چرا که    )وَ کَلّمَ هللاُ موسي تکلیماً    :  نساء ١٦٤اشاره به آیه    (شناساند  

. وارح و عمر محدود و اجل معیَّن باشـد      که داراي شکل و اعضا و ج       کردصفات آن درك    
و در سخناني دیگـر، داشـتن چـشم          .)١١شوري،  (» لیس کمثله شيء  «: فرماید  قرآن مي 

 و نه   ،که با هیچ اعضا و اندام     ) ١٨٢ ۀخطب ،البالغه نهج(ي را از خدا  نفي کرده است         مادّ
 نه با  ولیزند ف مي حر.گردد تجزیه، وصف نميها و    با عَرَضي از اَعراض، و نه با دگرگوني       

ه با به کار     ن  ولی گوید   سخن مي  . شنوایي دستگاه نه با     ولی شنود   مي . کام و دهان   زبان و 
دارد و   دوسـت مـي  . نه با رنج به خاطر سـپردن  ولیکند  حفظ مي.گرفتن الفاظ در بیان 

 نه از روي  ولیآید دارد و به خشم مي     دشمن مي  . نه از راه دلسوزي     ولی شود  خشنود مي 
   .)١٨٦ ۀخطب ،البالغه نهج(ج و نگراني رن

 دانـد و  مـی اي دیگر، همانند نداشـتن خـدا را دلیلـي بـر ردّ تجـسیم            در خطبه ) ع(علي
 که به   ای  پیوسته هم  به ها و مفاصلِ     پدیده  گوناگونِ های  ندامآن کس که تو را به ا      « :فرماید  مي

ژرفاي ضـمیر    در هرگز کند،  ميتشبیه   اند  آمده پدید عضالت الي  البه در  تو ۀفرمان حکیمان 
دانـد کـه هرگـز بـراي تـو            نمـي  و اسـت   اُنس نگرفته  ا یقین ش ب ا  و قلب  نشناخته را تو خود

 .)٢، باب١٣، ٥٤، توحید صدوق، :نک نیز ؛ ٩١ ۀخطب ،البالغه نهج(» .همانندي نیست
 اخد توان به موجودي تشبیه کرد که بتوان بر         خدا را وقتي مي    .ناپذیري خدا   ـ احاطه ٤

 خصوص در این ) ع(علي. که احاطه بر خدا ممکن نیست      نآ و حال    فتتسلّط و احاطه یا   
 اسـت و   رده از او عدول کـ     گارمان را با چیزي مساوي بپندارد     هر کس پرورد  « :فرماید  مي

 ش بیـان داشـته و شـواهد   ا چـه محکمـات آیـات    بـر آن   بنـا کسي که از او عـدول کنـد   
 ها به که او خدایي است که عقل چرا،کافر است اند هاي آشکارش بدان سخن گفته تحجّ

ـ   فکر و اندیـشه ۀیابند تا در نتیج    ش احاطه نمي  ا  نهایت  ت او دسـت یابنـد و در   بـه کیفیّ
 و.)٢، باب   ١٣،  ٥٤،  توحیدصدوق،  (» ها محدود و مُعَرَّف باشد      هاي نَفْس  تر همّ  تفکّ ۀنتیج

 عدول کردند وقتي که او را به      ها که از خدا      دروغ گفتند آن  « :فرماید  در سخني دیگر مي   
 چگونه ممکن است کـسي کـه انـدازه و مقـدارش در افکـار              . ..د و بتهایشان تشبیه کردن  

 هـاي  که او برتر از آن اسـت کـه عقـل     چرا] ؟، شبیه مخلوقات باشد   [گنجد  رین نمي متفکّ
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ـ  ؛٥٦٠ـ٥٦١،  ١؛ محمودي،   ٩١ ۀخطب ،البالغه  نهج(» ... او را محدود کنند      ربشري با تفکّ    هب
 ،٣،  العقدالفریـد ؛  ١٤، بـاب    ١٣٧ في ترتیب االمـالي،      تیسیرالمطالبطالب،    د ابي  سیّ : از نقل
١٥٢(. 

ناپـذیري خداسـت، در کلمـات حـضرت           محدود نبودن خداوند نیز که سبب احاطـه       
 : تشبیه مطرح شده کـه از آن جملـه اسـت ایـن کـه فرمـود                 به عنوان دلیل ردّ   ) ع(علي

 . نمونه و مثالي برایش شناخته شود محدود خواهد بود         یا ، اندازه کند  هرچه را که عقل   «
 هاي فصیح وصف گردد موجـودي کـه در اشـیا            توصیف شود و با زبان     هو چگونه به اَشبا   

 ،... وجـود دارد و از آنهـا دور نیـست          او در آن اشـیا    : شـود   پس گفته مي  . کند  حلول نمي 
ـ      ،... نیست ها   ولي خالي از آن    تمباین اس  و دور   کـه بچـسبد،   اي    ه نزدیک نیست بـه گون

ـ    که این   بلکه او در اشیاء است بدون      ،اي که از او جدا گردد       گونه  ست به نی داشـته     تکیفیّ
 صـدوق، ( ...تر است و دور است از شَبَه از هر دوري          به ما نزدیک   گردن و او از رگ   . باشد

 در   بـه تفـصیل    نبـودنش ناپذیري خدا و محدود       بحث از احاطه   .)٢، باب ٣٤،  ٧٩ ،توحید
 .شد خواهد سخن از تنزیه مطرح

اشتن ابزاري که   در عبارات فوق، خداوند از د      . بشري حواسّبرای  ك  ادرا  غیرقابل ـ٥
که چشم و دهـان     اي     به گونه  ،انسان براي شناخت بدان نیازمند است منزَّه دانسته شده        

 اتي دیگـر   ولـي در عبـار     ....گویـد و    شنود و سخن مي     ند و مي  بی   ولي مي  ندارد... و زبان و  
ودي که درك   که موج  چرا ،شود   بشري درك نمي   اشاره به این دارد که خداوند با حواسّ       

فـي   بشري معرّ   حواسّ  برای درك  گاه ذات او را غیرقابل     .شود محدود و جسم خواهد بود     
صدوق،  (شمارد   می مطلق حواسّ برای  درك   و گاه خدا را غیرقابل    ) ١٥٢ ۀخطب(کند    مي

مُـدْرَك بـا حـواس      و گـاه غیر   ) ١٦١ و   ١٨٢ ۀخطب ،البالغه  نهج ؛٢، باب   ٣٤،  ٧٩،  توحید
 .)١٨٥ ۀخطب ،البالغه نهج(کند  في ميپنجگانه معرّ

طور خاص به ه ها از لمس کردن خدا پرداخته که ب  در سخني دیگر، به ناتواني دست     
، ١، کـافي ؛ کلیني،   ١٨٦ ۀخطب ،البالغه  نهج( از درك خدا اشاره دارد       عجز یکي از حواسّ   

 سِرّ مطلب آن اسـت      .)٢، باب   ١،  ٣٣،  توحید؛ صدوق،   )جوامع توحید  (٢٢، باب   ٧،  ١٤١
 و از   .)١١٠طـه،   (» وَال یُحیطـونَ بـهِ عِلمـاً      « که  درحالی ،که اِدراك به معني احاطه است     
 پـاك   ت و لـوازم آن     باید جسم باشد و خـدا از جـسمیّ         جهت دیگر، محسوس به حواسّ    

 .)٩٧، ١ ،شرح توحید صدوققاضي سعید، (است 
 احاطـه  ها و غیرقابل    چشم  برای درك در برخي سخنان خود، خدا را غیرقابل      ) ع(علي
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؛ صـدوق،   ١٤٠،  ١٩،  شـرح نهـج البالغـه     ابن ابي الحدیـد،     . (کند  في مي  نظرها معرّ  برای
هـاي     چـشم  ١٦٤ بـۀ  خط مطـابق  و) ١٨٥ ۀخطبـ  ،البالغـه   نهج؛  ٢، باب   ٣٤،  ٧٩،  توحید

 ۀو در خطبـ    .دبینـ   را مـي  ] ها  و حرکات آن  [ها     چشم اولي   و بینند   را نمي  نیز خدا تیزبین  
 نه به سـبب کـوچکي و لطافـت           ولی  نه با دید چشمها، و پنهان       ولی  خدا را آشکار   ١٥٢
هـا او را پنهـان         او را ننگرنـد، و پوشـش       دیدگان ١٨٥ و بر اساس خطبۀ   کند    في مي معرّ
هـا   چشمش و در سخن دیگر.  نه با درك حواسّ ولیشناسند ها او را مي   اندیشه... ندنساز

 ؛ به نقل٦٤ـ٦٥، ٣، نهج السعاده محمودي،( ش از او خبر دهندا اند تا با دیدن    او را ندیده  
 خطب مستدرك نهـج شـیخ      ١٢ مختار   :؛ نیز نک  ، ط نجف  ١٠٠ـ  ١٠٥،  اثبات الوصیة  :از

کنند تا پس از بازگرفتن نظر از وي، دگرگـون شـود و               نمي  ها، درکش    چشم .)٣٣هادي،  
 جوامـع  (٢٢، بـاب  ٧،  ١٤١،  ١،  کـافي کلینـي،   ( ها از درکش وامانده اسـت      کت چشم حر

 .)٢، باب ١، ٣١ ،توحید صدوق، ؛)توحید 
  ها به خداوند را یادآوري      ها و اندیشه     چشم ۀ عدم احاط  ٨٥ ۀدر خطب ) ع(حضرت علي 

مردمک چشمها را از مـشاهده و ادراك          حاکی از این است که خدا      ٩١ ۀ خطب کند و   می
ها را   ند و او چشم   نبی  ها او را نمي     چشم«: فرماید  که قرآن مي   همچنان دارد،  بازمیش  ا ذات
 بـه    او را کردنـد    ۀاسـرائیل تقاضـاي مـشاهد        و هنگامي کـه بنـي      .)١٠٣انعام،  (» بیند  مي

 ذات من پابرجا ماند، مرا خـواهي  ۀهي به کوه کُن، اگر در برابر جلو       نگا: فرمود) ع(موسي
اسرائیل به خاك   بنيۀچنان از هم متالشي شد که هم      بر تجلّي حقّ   ولي کوه در برا    .دید

آن  اعتراف کردند که ذات پاك او برتر از  هنگامي که به حال نخست بازگشتندافتادند و
 :که فرمود  این دلیل .) اعراف ١٤٣ بقره و    ٥٥برگرفته از آیات     (است که انسان او را ببیند     

 هـا  نورهـا و بـه تَبَـع آن        و ها  رنگ انسان با چشم   هاست ک  این »دنبین  نمي را او ها  چشم«
و چون رنگ و نور از خواصّ جسم است و جسم داراي زمان و مکـان                 بیند،  اَجسام را مي  
 است و خدا برتـر و       الوجود   نیازمند و ممکن   شود  چه دیده می     در نتیجه آن   ،و اجزاء است  
 .)٤٨٦، ٣، م امامپیامکارم،  (باشد الوجود  که نیازمند و ممکنباالتر از آن

 
 در ردّ تجسیم دیگره و شواهدي ادلّ. ٣. ٣

جـا    در این پردازد که     ه و شواهدي در ردّ تجسیم مي      شان به ادلّ   در میان سخنان  ) ع(علي
 .شود به ذکر چند مورد اکتفا مي

به جهـت  « :فرماید  ميداند و میش ا یتؤذیر خدا را مانع ر    ناپـ آن حضرت، عظمت نفوذ    ١
ش نفـوذ  ا ها در تراکم ضـخیم  که چشم چرا،یابند ها او را درنمي    چشم شا  عظمت جبروت 
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صــدوق، ( »شــوند العــرش ه ذيشــکافند تــا متوجّــ  انــوارش را نمــيۀکننــد و اشــع نمــي
 .)٢، باب ٥٢،١٣،توحید

ـ  البالغه  نهج ١٠٩ ۀـ در خطب  ٢ تعـالي از      بـاري    زمـاني    خـدا را تقـدّم      یـت ؤر   عـدم    تعلّ
ل بـوده، هرگـز ممکـن    که خداوندي کـه از اَزَ    توضیح این . ت اس دانسته   کنندگان توصیف

مـشاهده    بنـابراین، قابـل     و،  زیرا جسم حادث و مرکز حـوادث اسـت         ،نیست جسم باشد  
 از طریـق اسـتدالل عقلـي یـا دریافـت از             کنیم  گر اوصافي براي خدا بیان مي      و ا  .نیست

 .پیامبران الهي در کتب آسماني است
هدي نیز در کلمات آن حضرت در ردّ تجـسیم وجـود دارد           مذکور، شوا  ۀعالوه بر ادلّ  

 :که از آن جمله است
که شـاهدي اسـت   » در برنگرفتن مکانها خدا را« به ١٨٥ ۀدر خطب) ع(علي ۀاشارـ  ١
پـس خـدا کـه در    . شـوند   واقع مي اجسام در مکانزیرا تنها .که خدا جسم نیست  بر این 

 . جسم نیستگیرد مکان قرار نمي
 اشاره  شده و ش دانسته   ا  نیازي خدا شاهدي بر جسماني نبودن        بي ١٨٦ ۀـ در خطب  ٢

 .ده استنیاز ندانستن او تلقي گردی اش به معني بي به خدا و به وَهم آوردن
هدي دیگر بر جسماني نبـودن       شا اپذیري و عدم عجز و سستي در امور       ن  ـ خستگي ٣
آفرینش ابتدایي و  که پاك و منزّه است خدایي که به شمار آمده و گفته شده است      خدا  

 شـود   ز و سست در امور مخلوقـات نمـي        سازد و عاج     او را خسته نمي    شا  تدبیر مخلوقات 
تهاشـان  الیّکـه مخلوقـات جـسماني در فعّ        توضیح ایـن  . )٢، باب   ٣،  ٤٣،  توحیدصدوق،  (

 پـس جـسم     ،شـود   که خداوند خـسته و نـاتوان نمـي         یحال، در گردند  خسته و ناتوان مي   
 .نیست
 و صـفت    )شـده  کـشیده (ممـدود   ، وقت محدود و اَجَـل       )ع(ـ در سخني دیگر، علي    ٤

که شاهدي اسـت    ) ٢، باب   ٣،  ٤٢،  توحیدصدوق،  ( نفي کرده است     محدود را از خداوند   
ممـدود   جـسم نیـست؛ چراکـه اجـسام، داراي وقـت محـدود و اجـل                  که خداوند  بر این 

 . و وصف محدودي هستند)شده کشیده(
 

 یات موهم تجسیمآتأویل . ٤. ٣
 ممکن است پرسشي مطرح شود که مقصود از آیاتي کـه در             تجسیمپس از ردّ تشبیه و      

آیـات مـوهم    برخـي   ) ع( علي. اشاره شده است، چیست   ... و» هللا  عین«،  »یدهللا«به   ها آن
 .گردد  به ذکر چند مورد اکتفا ميجا  در این که استتجسیم را تأویل کرده



 ١٠٥    )ع(تشبیه یا تنزیه از دیدگاه امام  علي 

 
 

قیامـت،  (» اِلـي رَبّهـا نـاظِرة      «ۀمقصود از نظر به خدا در آی       ) ع(  علي نطبق سخ ـ  ١
 اسـت  اوهام به او   عدم احاطۀ » بصار األ هتُدرکال«و مقصود از    خدا است   ، نظر به ثواب     )٢٣

و  «ۀا در آی  و امّ  .هاست  اش به دیده    احاطه) ١٠٣م،  انعا(» بصارو هُوَ یُدرك األ   «و مقصود از    
 .خدا آمدني مثل آمدن مخلوقات نیست     براي  ) ٢٢فجر،  (» ...صَفَّاً صَفَّاً ک و المَلَکُ    جاءَ ربّ 

ش است و شبیه کالم ا ش بر خالف تنزیلا  تأویل کهدر کتاب خدا باشد  البيسا مط  ب ،چه
» اِنّي ذاهب اِلي رَبّي سَیَهدیني    « :که گفت ) ع( از آن قبیل است سخن ابراهیم      .بشر نیست 

 به معني رو سوي او کردن بـا عبـادت و            روردگارشکه رفتنش به سوي پ    ) ٩٩،  صافات(
 .)٢٦، باب ٥، ٢٦٢ـ٢٦٦، توحیدصدوق، (تالش و نزدیکي به خداي عزَّوجلَّ  است 

 خود را چشم و زبـان و دسـت و پهلـوي خـدا               در حدیثي دیگر  ) ع( ـ حضرت امیر  ٢
 حَسْرَتي عَلـي    اَنْ تقول نَفْسٌ یا   «:  است  زُمَر آمده  ٥٦ ۀفي کرده که در آی    معرّ) هجَنب اللّ (

 دسـت خـدا هـستم کـه بـا رحمـت و              و مـن  «: و سپس فرمود  » هما فَرَّطْتُ في جَنبِ اللّ    
 آمـده اسـت کـه        حـدیث مـذکور    در توضـیح  . »رت به سوي بندگانش باز شده است      مغف

 کوچـک  در َجنـب خـدا  «: شـود  گفته مـي .  است»طاعت« در لغت عرب به معني    »جنب«
: کـه فرمـود   ) ع( ، پس معني سخن امیرالمـؤمنین     یعني در طاعت خداي عزَّوجلَّ    » است

.  طاعـت خداسـت    ما  ین است که من کسي هـستم کـه والیـت          ا»  جَنب خدا هستم   من«
یعني در  » اَنْ تقولَ نَفْسٌ یا حَسْرَتي عَلي ما فَرّطْتُ في جَنْبِ هللا          «: خداي عزَّوجلَّ فرمود  
 .)٢٢، باب٢، ١٦٤، توحیدصدوق،  (طاعت خداي عزَّوجلَّ

ضمن حدیثي، خودش را علم و قلب واعي و زبان ناطق و چشم و جَنب               ) ع( يـ عل ٣
صدوق . کند که باز در جهت نفي جسماني بودن خداست          في مي و دست خدا معرّ   ) پهلو(

 ایـن اسـت کـه      »من قلب واعي خدا هستم    «که   مقصود از این   که   گوید    ميآن  در توضیح   
و گفتـه   ... ش قـرار داده اسـت     ا  طاعـت   و  هستم که خدا آن را ظـرف علـم         من قلب خدا  

ـ «شـود     همانگونه که گفته مـي    » قلب خدا «شود    مي ـ   بیـت « ،»هعبداللّ ـ   جنـة «،  »هاللّ و » هاللّ
) ١٤قمـر،  (» تَجري بِاَعیُنِنا«ا بودن است و     حافظ دین خد   »هاللّ  عین«و مقصود از    » هناراللّ«

» ما  بـه حفـظ   «نـي   یع) ٣٩طـه،   (» وَلِتَـصنَعَ عَلـي عینـي     « و مقـصود از      یعني به حفظ ما   
 .)٢٢، باب ١، ١٦٤، توحیدصدوق، (

 و معني ظاهري    تأویل دارند  ذکر شده   عضوي براي خدا   ها   در آن  آیاتي که  ۀپس هم 
 .مراد خداوند نیست اولیه

 
 ) ع( تنزیه در کالم علي ۀادلّ. ٥. ٣

از صـفات    نـوعي بـه تنزیـه خداونـد        به تجسیم ردّ تشبیه و   شده در   مباحث مطرح  گرچه
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 عدم و داخ حدّ نداشتن رنقل شده که ب )ع( علي از کند، سخناني دیگر داللت مي بشري  
  کـه   تنزیـه  د یعنـی بـر نظریّـۀ      نـ نک  اللـت مـي   داش    ناپـذیري   توصیف و او بر  بشر ۀاحاط

 امکـان   اسـت و مـا بـا تـوان محـدود خـود             نامحدود این است که او   آن  مهمترین دلیل   
حـال، سـخنان    . ندگردمينوعي به این دلیل  باز       ه به  ادلّ ۀنداریم و بقیّ   توصیف کامل او را   

 :کنیم بندي مي آن حضرت را در چهار دسته تقسیم
بارها اشاره به این دارد که خـدا جـسم   ) ع( حضرت امیر. االف ـ حدّ نداشتن خد 

، ١،  کـافي  کلینـي،  ( منتهـي شـود    آني ندارد که به     نیست و لوازم جسم را ندارد و حدّ       
 : فرمـود  البالغـه   نهج ١٦٣ ۀو در خطب   )٢، باب   ١،  ٣٣،  وحیدت؛ صدوق،   ٢٢، باب   ٧،  ١٤١

ش شـباهت   ا  س حدّي قـرار داد تـا بـا وجـود مقـدّ            لوقي به هنگام آفرینش   براي هر مخ  «
 .نها ذات پاك اوست که نامحدود است محدودند و تکه تمام مخلوقات  توضیح این . »نیابد

 که این گمان ن در کالمي دیگرایشا. شود خته ميآساني شنا از این رو، خالق از مخلوق به
، ٧٩، توحیدصدوق،  (دانسته است  معبود به خالق را جهل محدود استخداي مخلوقات

دست   هاي تیزهوش چیره   و در سخني دیگر، محدود کردن خدا را بر انسان          .)٢، باب   ٣٤
) ع( در کالم علـي    .)٢، باب   ٢٦،  ٥١،  توحیدصدوق،   (سنج هم ممتنع دانسته است      نکته
هـا او را    شـود و پوشـش      کنند و او به مکان توصیف نمـي         ها نیز خدا را محدود نمي      مکان

؛ ٢٢، بـاب    ٧،  ١٤١،  ١ ،کـافي ؛ کلیني،   ٢، باب   ١،  ٣١،  توحیدصدوق،  (د  نساز  پنهان نمي 
حـضرت در    .کننـد   که همگي بر حدّ نداشتن خدا داللـت مـي         ) ١٨٥ ۀخطب ،البالغه  نهج
ها وجـودش را      د و پرده  نش نرس ا  ها به کُنه ذات     عقل« :فرماید   مي البالغه  نهج ١٥٢ ۀخطب

 ،شونده و محدودکننده و محدود    ،و مخلوق با هم فرق دارند     که خالق   چرا ،دنمستور نساز 
آن که خدا را وصـف کنـد محـدودش          ... ندا  شده با هم متفاوت    دهنده و پرورده   و پرورش 

  آورد ه بـه شـمار     آورده، و آن کـه خـدا را        ه او را به شـمار     ده و آن که محدودش کند     کر
 و  ،هخدا چگونه است؟ او را توصیف کرد      :  و کسي که بگوید    ،ازلیّت او را باطل کرده است     

ـ       . »...خدا کجاست؟ مکان براي او قائل شده است       : هر که بگوید   ت و در سـخني دیگـر علّ
، باب  ٢٦،  ٦٩،  توحیدصدوق،   (ا نداشتن جُثّه برایش دانسته است     ناپذیري خدا ر   توصیف

اش عـاجز دانـسته     محاسبهاز   خداوند  جاللت  جهت   به را  ها  اندازه خني دیگر  و در س   .)٢
که در آن، جاللت خداوند دلیل عدم محاسـبه و           )٢، باب ٢٦،  ٧٠،  توحید صدوق،(است  

تایي خداوند برتر از آن است که هم      « : و در سخني دیگر فرمود     .ي شده است   تلقّ توصیف
 لطیفـي اسـت کـه هرگـاه اوهـام بخواهنـد بـه              چراکـه او   ،داشته باشد تا شبیه او گردد     



 ١٠٧    )ع(تشبیه یا تنزیه از دیدگاه امام  علي 

 
 

 مداخل  ،...ش را درك کند   ا  ش واقف شوند، و فکر بخواهد علم ذات       ا   غیوب مُلک  ژرفاهای
تَ تـا بـه علـم اال    رسـند  نمـي  اي که صـفات بـه او    د به گونه  نشو  ها بسته مي    عقل ش ا هیـَّ

ـ   .)٢، باب ١٣، ٥١،  توحیدصدوق،  ( »...برسند  دیگـر نیـز   تو در همین حدیث بـه دو علّ
بـه فکـر    ...« :کـه  کند که بازگشت هر دو به نامحدود بودن خداسـت و آن ایـن               اشاره مي 
   بـه  ،کنـد    خطـور نمـي     خداوند   عزّت    اللج) ارزیابي(اي از تقدیر      خاطره اندیشه  صاحبان  

و . »ش اسـت ا که او خالف خلقـت  چرا،محدودین باشد که در توان  اش از این دوري جهت  
هاي بشر بـا اندیـشیدن،       آن است که عقل     از که او اجلّ  چرا« :فرماید  يدر قسمت دیگر م   

ـ بر خـدا   شا شان به ملکوت عزّت     ـ با وجود نزدیکي    یا مالئکه  حد و مرزش را بشناسند،    
 .»یابند احاطه

  خداسـت ولـي هـیچ چیـزي بـر     ۀهمه چیز در احاطـ .  خداوندمحاط نبودنب ـ  
حـدّ نـدارد و محـدود       به دلیل جـسم نبـودن،        ،گونه که  خدا همان . خداوند احاطه ندارد  

توان احاطه پیدا کـرد       جسم مي بر  تنها  که  ا غیر خود نیز مُنَزَّه است؛ چر      ۀنیست، از احاط  
اي جـز تحـت       چـاره  اجنـاس ،  )ع( عليمطابق کالم   . و خداوند از جسم بودن مُنَزَّه است      

 او نیـستند و     یز احـصا  خدا و پوشـیده ا       ۀندارند و خارج از احاط      خدا قرارگرفتن    اِدراك
اما هیچ چیز  .)٢، باب ٢٦، ٧١ ،توحید صدوق، (ها نیست ش بر آنا منعي از اِعمال قدرت   

 احاطـه و    هـاي مختلفـي    بـا عنـوان   ) ع(  توان احاطه بر خدا را ندارد و علـي         و هیچ کس  
بـه  : نکــ   (ها محـال دانـسته اسـت    ها و ذهن ها، اوهام، فهم ارزیابي خدا را بر افکار، عقل   

هـا بـه خـدا را بـراي            رسیدن اندیشه  ١٨٦ ۀ در خطب  و) ٢، باب   ٣٤،  ٧٩،  توحیددوق،  ص
ها در امواج    عقل« :فرماید   در سخني دیگر مي    . است  برایش ممتنع دانسته   اي  ر اندازه تصوّ

ـ    ۀ و اوهام از احاطـ     ،اند  ش گمراه شده  ا  جریان ادراك  ـ  ا  ت ذکـر ازلیّ انـد، و    ر شـده  ش متحیّ
ها در امواج بزرگ افالك   اند، و ذهن    ش ممنوع شده  ا  صف قدرت ها از باخبر شدن از و      فهم

 ، خطبـۀ  نهـج البالغـه   :  نکـ    و ٢، باب   ٢٦،  ٧٠،  توحیدصدوق،  (» اند  ش غرق شده  ا  ملکوت
١٨٥(. 

 و انـدازه بـراي خـدا بـا حـدود و              تعیین حـدّ   البالغه  نهج ١٦٣ ۀحضرت در خطب   آن
نه اعضایي همچـون  . داند غیرممکن ميها  ها و اعضا و ابزار را براي افکار و اندیشه      حرکت

 .کند  مي ستفادهها دارد و نه براي رسیدن به مقاصد خود از ابزار و ادواتي ا               اعضاي انسان 
هـاي    هـا نـشانه    کـه ایـن    چرا .جایي دیگر و نه حدّ و حدودي دارد       نه حرکت از جایي به      

ش براي  ا  ذاتشناسد و لذا کُنه       ش هیچ حدّ و مرزي را نمي      ا  ت است و ذات پاك    محدودیّ
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 نهـج البالغـه    ٩١ مطـابق خطبـۀ   .  غیرممکن اسـت   هاییم  ا که محدود و گرفتار کاستي     م
 و در   ،د قرارگیر ت خاصّ  در کیفیّ  یابند تا در مسیر وزش افکار       مي احاطه ن   خدا ها به   عقل

 .دتغییر باش  تا محدود و قابلدگیر  جاي نميها ها و اندیشه خاطره
ـ    رهـاي معمـولي   ، نـه تنهـا فک     )ع( در دیدگاه علي    ي فکرهـاي تیـزبین نیـز       کـه حتّ

هاي  و عقل ) ١٨٦ ۀخطب(ند   درآور  تصوّر  را به  توانند او را درك کنند تا صورتي از او          نمي
اره به کُنه هستي اند و دریاهاي علوم از اش   پرواز از استنباط احاطه بر او مأیوس شده       بلند

ها آن را در     ن است که فهم   مراد ای . )٢، باب   ٢٦،  ٧٠،  توحیدصدوق،   (شوند  او خشک مي  
هـایي کـه      عقل ، چراکه از راه استنباط احاطه به آن       ،گیرند و به آن احاطه ندارند       بر نمي 
خود احاطه، و همچنین به      تا چه رسد به      ،اند  کنند مأیوس شده     در اشیاء غور مي    شدیداً

 .رسد  علم احدي از علما نميکُنه خدا
بـه کَـرّات آمـده اسـت کـه اوهـام و       ) ع( در کالم علي. پذیري خدانا ج ـ توصیف 

حمد خدایي را « : آمده است اودر یکي از این سخنان. ها توان توصیف خدا را ندارند عقل
ش از شـمایل و  ا که جز به وجودش دست یابند و با امتنـاع  که اوهام را ناتوان کرد از این 

، توحیـد وق،  صـد (» ش تخیّـل کننـد    ا  که در خصوص ذات    ها را پوشاند از این     شکل، عقل 
کـه   چرا،ش عاجز دانستها ، اوصاف را از بیان کُنه ذات   ١٥٥ ۀو در خطب   .)٢، باب   ٢٧،  ٧٣

 و به همین جهت راهي براي وصول بـه          اشتهش باز د  ا  ها را از درك ذات      عقل شا  عظمت
ش نیافته است و عقول بشري با تعیین حدود توصیفي، بـه شـناخت او               ا  منتهاي ملکوت 

هـا   گیـري  ها نتوانند او را بـا انـدازه   قاتش مُشَبَّه گردد و اوهام انساند تا به مخلو   نرس  نمي
حاطه  صفات بر خدا ا    فرماید که    می و در سخناني دیگر   . ش سازند ا  تبیین کنند تا مُجَسَّم   

ـ  ۀ تعالي متناهي به حدود باشد و هم        حق یابند تا با ادراکشان     نمي  از در رین افکـار متفکّ
خـوش اوهـام    و دسـت ) ٩١ ۀخطبـ  ،البالغـه  نهج(اند  شدهش منع   ا  بر گرفتن کُنه عظمت   

، بـاب   ٧،  ١٤١،  ١،  کافيکلیني،(ند  کنش  ا  گیري   اندازه صورت دورنمایي  همردم نگردد تا ب   
ها محـدود    کنند و با زبان      او را ادراك نمي    ْ و صفات  .)٢، باب   ١،  ٣١،  توحید؛ صدوق،   ٢٢

 ٢٢٠، ١، ةالـسعاد  نهجمحمودي، (شود   خته نمي شنا) آثار( و با غایات     شود  نمي) توصیف(
و در  .  چون مُعَرِّف باید اعرف از مُعَرَّف باشد؛ ولي چیـزي اعـرف از خـدا نیـست                 )٢١٩ـ  

رسـد در     ود که بـه نظـر مـي        مطلبي فرم   را از او خواست    پاسخ به کسي که توصیف خدا     
ه تصویري نیست کـه دیـد     ] خدا... [« :باشد) ١١شوري،  (» لَیْسَ کمثله شيءٌ   «ۀتفسیر آی 

هـا بـه او        و انـدازه   کننـد   هـا او را درك نمـي        دیده... شود و جسم نیست که تجزیه گردد      
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 محمـودي، (» دنشـو   کنند و اوهام بر او واقع نمـي         ها او را اندازه نمي      و عقل  احاطه ندارند 
 ؛١٤، بـاب    ١٢٨،  تیـسیرالمطالب  سـید ابوطالـب،      :ازبه نقل    ٥٣٩ـ٥٤٠،  ١،  ةنهج السعاد 

؛ ٢، بـاب    توحیـد ؛ صـدوق،    ٧٢،  ١،  )ع( ، در ترجمـه امیرالمـومنین     اءحلیة االولی ابونعیم،  
توان به ادراك صفات حق        ظاهري نمي  گونه که با حواسّ    همان .)١٦١ ۀخطب ،البالغه  نهج

 زیـرا  .توان به این مقصود دسـت یافـت          نمي نائل شد، با نیروي عقل و ادراك باطني نیز        
 شـوند   ه صفات خدا محاط واقع نمي     ک ادراك یک شيء نوعي احاطه به آن است؛ درحالي        

 .)١٢٢، شرح توحید صدوق :ازبه نقل  ؛٢٦٧ـ٢٦٨، اسماء و صفات حق دیناني،(
 ۀر الفاظ است که در واقع جز دربار        نیز به اعتبا   تقسیم صفات حق به ثبوتي و سلبي      

هـا بـه     صفاتي مانند حيّ، عالم، قادر و امثـال آن        . توان گفت    او چیزي نمي   صفات سلبي 
اوت در ایـن   تنها تف. در واقع با صفات سلبي حق تفاوت ندارند   لی و ندا  لفظ مثبت حَسَب  

ت شـوند و در صـفا    مـسلوب واقـع مـي   طور مـستقیم  هها ب  آن ،است که در صفات سلبي    
 .)٢١٣، اسماء و صفات حقدیناني،  (گردد ها مسلوب مي  نقیض آنثبوتي

، ١،  ١٣٤،  ١،  کافيکلیني،  (ند  ا  ها از توصیف خدا ناتوان      آرایش لغت  )ع( از منظر علي  
حـادث نیـست کـه       شا  یعني صفات (د  و صفتي ندارد که به آن برس      ) وحیدباب جوامع ت  

اند و تصاریف زبان  ناتوان شده شا ها از بیان صفات  تعبیر زبان.)دست آورده باشده  بعداً ب 
 .)٢، باب ٣، ٤٠، توحیدصدوق،  (اند گمراه گشته

منتفـي اسـت    » کجاست و چگونـه اسـت؟     «که    این ، توصیف خدا به   )ع(در کالم علي  
 و او غیـر قابـل       )٢، بـاب    ١،  ٣١،  توحیـد ؛ صـدوق،    ٢٢، باب   ٧،  ١٤١،  ١ ،کافيکلیني،  (

، المطالـب   تیـسیر  :ازبـه نقـل      ؛٣٧ـ٣٨،  ٣،  نهج السعاده  محمودي، (قیاس با مردم است   
، در  اءحلیـةاالولی ابـونعیم،    :؛ نیز نک  ١٨٨ ص   ١ خطي و در ط    ۀ نسخ ١٤، باب   ١٤،  ١٢٦
 .)٧٢، ١، )ع( المومنین  امیرۀترجم

 ،توحیـد  صـدوق، ( ش باشند ا  معادل جنسي نیست که اجناس    خدا ،)ع( در کالم علي  
 ۀو بـا همـ     توصیف شـود   ت آن شَبَه مثالي نیست که به کیفیّ      و براي او   )٢باب   ،٢٦،  ٧٠
 کـرده  جهـت کـه ذات اشـیاء را ایجـاد      و از آن. مباین استایجاد کرده چه از صفات  آن

 ممتنع ها  ش براي اندیشه  ا   و درك کُنه صفات    .)٢، باب   ٢٦،  ٦٩همان،   (وراي ادراك است  
ـ ،که عقل ما  توضیح این.)٨٥ ۀخطب ،البالغه نهج(است    ت، جـز امـور  جهـت محـدودی  ه  ب

 و صفات نامحدودش که عـین ذات پایان خدا     بنابراین، ذات بي   .کند  محدود را درك نمي   
 اگر ما به صفات او آگاهي داریم از قبیل علم اجمـالي اسـت             و  گنجد     در وَهم نمي   اوست
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 خداونـد . پـذیر نیـست     ش براي مخلوقات امکان   ا   ذات و صفات   ۀ علم تفصیلي دربار   وگرنه
 .)١٨٠صافات،  (ک رَبِّ العِزّة عَمّا یَصِفونسبحان ربِّ :خواند تر از توصیف ميخود را فرا

ها به چگونگي ذات خدا و تجزیه  ل، پي بردن عق٨٥ ۀ خطبۀدر ادام) ع( حضرت امیر
ـ    ١٨٦ ۀ در خطب   و تعالي را منتفي دانسته      تبعیض حق  و ت بـراي خـدا را       قائلین به کیفیّ

 بـه خـود     که کیفیت هیئتـي اسـت کـه اشـیا          توضیح این  .داند  منکرین یگانگي خدا مي   
ا موجودي کـه     امّ . باشد اش  ش زاید بر ذات   ا   است که اوصاف   چیزی مربوط به    و گیرند  مي
ـ  ش خالي از هرگونه دوگانگي و چندگانگي اسـت        ا  ش و ذات  ا  ش عین ذات  ا  فتص ت  کیفیّ

ـ    . در او راه ندارد    ود  و ذات نامحـد    ینـد ها  تهـا ناشـي از محـدودیّ        تبه تعبیر دیگر، کیفیّ
 مربـوط بـه     بعـاض اَو   همچنـین داشـتن اَجـزاء      .ت است  خالي از هرگونه کیفیّ    پروردگار

آنجا که خداوند  از و اند عوارض جسم شمرده از را »تیّکمّ« به همین دلیل،. اَجسام است 
به تعبیر دیگـر،    . ش راه ندارد  ا   جسم نیست، اَجزاء و ابعاض ندارد و کمیّت در ذات          متعال

کـه در وجـود    ت در جایي مطرح اسـت کـه افـزایش و نقـصان بپـذیرد؛ و حـال آن         ّیکمّ
 .)٤٨٥ ـ ٤٨٦، ٣، امامپیاممکارم، : نکـ  (پایان خداوند افزایش و نقصاني راه ندارد بي

هاي عادي به کُنه ذات و صفات خـدا، فکرهـا و             عالوه بر عدم دسترسي اوهام و عقل      
اصان زیـرك و تیزهوشـان فاضـل و     و غوّ،هاي دوربین و واال   تاندیش، همّ   هاي ژرف  عقل

ت بـراي خـدا و       ص کردن کیفیّ   متفکرین نیز از مشخّ    گر عمیق   و فکرهاي کاوش   ،فروزان
 در سخنان مختلـف   ) ع( اند که علي    شدهش منع   ا  کشاندن و درك کُنه عظمت    ر  به تصوی 

، ٣،  ٤٢،  توحیـد ؛ صـدوق،    ١٨٢ و   ٩٤،  ٢هـاي     خطبه ،البالغه  نهج(کند    ها اشاره مي    بدان
، بـاب   ١،  ١٣٥،  ١،  کـافي ؛ کلینـي،  ٢، باب   ١٣،  ٥٠ و همو،    ٢، باب   ٢٦،  ٧٠ همو،   ؛٢باب  

خداونـد در   « :فرماید   مي  و  از قرآن تقویت کرده    اي  دیدگاه خود را با آیه    و  ) جوامع توحید 
 کردن قیاس تقدیرکنندگان از مخلوقین کافر        از مشارکت شریکان و ردّ     خودتنزیه  مقام  

ه حَقّ قـدره و االرضُ جَمیعـاً قَبْـضَتهُ          و ما قََدرُوا اللّ   «: براي او با بیان کردن حدود، فرمود      
و «. )٦٧ زمـر، ( »ه و تعـالي عَمّـا یُـشرکون       نه سبحان ات بیمی یومَ القیامة و السموات مطویّ    

] قدرت [ۀش نشناختند و در روز رستاخیز تمام زمین در قبض         ا  خدا را به حقیقت معرفت    
او منزّه و برتـر     . ش درهم پیچیده شده است    ]قدرت[=ها با دست راست        و آسمان  اوست

 .)٢باب  ،١٣، ٢٨١، توحید صدوق،(» دهند قرار مي] او[ آنچه شریک است از
 جـز آنچـه خـودش       ،عالوه بر اندیشمندان، پیامبران و مالئکه نیـز از توصـیف خـدا            

  است کـه پیـامبران     اشاره کرده در سخنان خود    ) ع( عليتعلیمشان داده است، عاجزند     
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ش ا  ش ستودند و به آیـات     ا   بلکه او را با افعال     ش نکردند ا   توصیف و بعض به اندازه   خدا را   
و در   )٧، ح ٢٢، باب   ١٤١،  ١،  کافي ؛ کلیني، ٢، باب   ١،  ٣٢،  توحیدصدوق،   (نشان دادند 

شان بـه کرسـيِّ      با وجود نزدیکي  ] نیز[خدایي است که مالئکه      او« : فرمود عجز فرشتگان 
شـان بـه غیـب      ش، و نزدیکـي   ا  ش به او و تعظیم جالل عـزّت       ا  اشتیاق  و طول  شا  کرامت
ش تعلیمـشان داده    کـه خـود    یزي از امرش بدانند جز آن     که چ   عاجزند از این   شا  ملکوت
 .)٢، باب ١٣، ٥٠، توحیدصدوق، (» است

هـاي صـفات الهـي بـا         به بعضي تفـاوت   ) ع(علي. دـ بینونت بین خالق و مخلوق     
 . علـم و قـدرت و خلقـت        شـان در   آن جمله است تفاوت    اشاره کرده که از    صفات بشري 

 اصـل برخـي صـفات را       در جهت تبیین این مطلـب اسـت کـه          این سخنان  حضرت در 
 علم مـا مـسبوق بـه جهـل و در            .هایش ولي بدون محدودیت   نسبت داد  وان به خدا  ت  مي

 ۀایـشان در خطبـ     .استفاده از الگوهاي قبلـي اسـت       خلقت ما با   ست و افراموشي   انتظار
 موجـودات بـراي     ۀ موجودات جداسـت و همـ      ۀا سلطه و قدرت از هم     ب« :فرماید   مي ١٥٢

ش از  ا  که جـدائي   توضیح این  .» او جدایند  شان به سوي او از     خضوع در برابر او و بازگشت     
تضاي دالیل قطعـي فلـسفي و صـریح          بلکه به مق   ،همه چیز به معني دوري از ما نیست       

  بلکـه مقـصود    .تر اسـت   ، از ما به ما نزدیک     )٦ق،  (» نحن اَقْرَبُ اِلیه مِن حَبل الوَرید      «ۀآی
فهوم جدایي اشیا از    ه افکنده است و م     سای ت او بر همه چیز    این است که قدرت و قاهریّ     

 .)٦٧، ٦، پیام اماممکارم،  (چیز در برابر اراده و فرمان اوست خضوع همه او
خـدا در   « :ه اسـت   فرمـود  ش بـا خلقـت دیگـران      ا  ن تفاوت خلقـت   یهمچنین در تبی  

 و از معبود قبلـي کـمّ و کیـف آن را فـرا نگرفتـه                 ، قبلي بهره نجسته   ۀنمون از   شا  خلقت
ش به نهایـت خـدا برسـد، و پیوسـته           ا  نکرده است تا با درك     و صفات به او احاطه       ،است

 و برتـر از صـفت مخلوقـات         ])١١شـوري،    (،»لیس کمثله شـيء   «[چیزي مثل او نیست     
 .)٢، باب ١٣، ٥٠، توحیدصدوق، (» .است

چه خلق کـرده و      علم دارد به آن   « :ه است ش با علم دیگران فرمود    ا   تفاوت علم  بارۀدر
 »ق به مخلوق اسـت    ر و علم حادثي که متعلّ     اند؛ امّا نه با تفکّ    د  ميکه  چه را    خلق کرد آن  

في شده که نـه حـادث       اي معرّ   در این سخن، علم خدا به گونه      . )٢، باب   ٣،  ٤٣پیشین،  (
 م خود را بعـد از جهـل        عل  هر عالمي  ،ي دیگر ا  جملهمطابق  و   راست و نه مسبوق به تفکّ     

 قبـل از   به اشیا. را فرا نگرفته استوده و علم خود   خدا جاهل نب  ] لي[آورد و   دست مي ه  ب
 علمـش  .شان به علمش افزوده نشد  احاطه داشت و با به وجود آمدن      شان به وجود آمدن  
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شـان   وجود آوردنه ها بعد از ب ش به آنا شان همانند علم  به اشیاء قبل از به وجود آوردن      
 .)پیشین (است

کـه   را حمـد خـدا   « :ه است  فرمود اوت بخشش خداوند با بخشش مخلوقات      تف بارۀدر
شود و بخـشش موجـب فقـر و کمـي آن              ش نمي ا  موجب کثرت خزائن   ]احسان از[ منع
صـدوق،  ( »شـود، بـه غیـر از خـدا          ش ناقص مـي   ا   خزائن اي   چراکه هر بخشنده   ،شود  نمي

 .)٢،باب ٤٩،١٣، توحید
 کنـد،   ق و مخلوق مي   که داللت بر بینونت بین خال     ) ع( پس از تأمّل در سخنان علي     

 نه بینونت عزلي که ذاتشان ،بینونت وصفي استاین بینونت از نوع شود که  ميص مشخّ
» مباینٍ لِجمیع ما اَحْـدَثَ فـي الـصفات        « :ه است در حدیثي فرمود  ه  ک  چنان. مباین باشد 

 .)٢، باب ٦٩، توحیدصدوق، (
 ش سـواي علـم سـایرین اسـت و         ا  علـم  پس وجودش مباین سایر موجودات اسـت و       

یعني معنـي عـامي      صفت  در که مباینت حقیقي   توضیح این  .صفات سایر گونه در  همین
مبـاین هـم     ذات مخلـوق بـه تمـام      خـالق و   مخلوق صدق نکند   دو صفت در خالق و     به

، ١،  شرح توحیـد صـدوق    قاضي سعید،    (مفهوم و صفت مشترکي نداشته باشند      و باشند
 :د کـه فرمـود    کنـ   اشاره مـي  ) ع(سبزوراي نیز در این مورد به یک حدیث از علي         . )٣٦٤

یعني توحید حقّ   ؛  » بینونة صفة ال بینونة عزلة     مییز تمییزه عَنْ خلقه و حکم الت      هتوحید«
نت وصـفي    ولي تمایزشان به بینو    ، به این است که او را از مخلوقات متمایز بدانیم          تعالي

 سـبزواري  . نه بینونت عزلـي کـه ذاتـشان مبـاین باشـد            ،است که وصفشان مباین است    
 قابـل   موصـوف فـي کـرده کـه در جـدایي صـفت از             را نوعي جدایي معرّ   بینونت وصفي   
 بلکـه از    ،گـردد   ؛ آن هم نه صفتي که در جهان خارج عارض موصوف مـي            مشاهده است 

عنـوان اتّـصاف بـه حَـسب     . خواننـد   مـي »اتّصاف« به حَسَب اصطالح،   ،چه آن را   قبیل آن 
وصـوف، فقـط در عقـل،       شود که انفکاك صفت از م       اصطالح، تنها در مواردي اطالق مي     

 .پذیر است امکان
ایـن مـورد توجّـه       به تفـسیر سـبزواري در       و نندوایت مزبور تأمّل ک   ر کساني که در  

 ،انفکاکي تحقّق ندارد   مخلوق نه تنها بینونت عزلي و      یابند که بین خالق و      درمي نمایند،
 اصـدرا ملّ .آید   یک امر نامعقول به شمار مي      ممکن بلکه این نوع انفکاك درمیان واجب و      

 سخنان صدوق را دیده و در       او .صدوق غافل نبوده است    توحید از رش در روایات،  با تبحّ 
ینونـت عزلـي و     بـه معنـي ب     ولي تمایز میان خالق و مخلوق را       ،روایات تأمّل کرده است   
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 .)٢١١ـ٢١٢، اسماء و صفات حق دیناني، (انفکاکي نگرفته است
 
 دلیل تباین بین خالق و مخلوق. ٤

 به این امـر اشـاره کـرده    اوند ضمن نفي صفات از خد البالغه  نهجل   اوّ ۀدر خطب ) ع( علي
 زیـرا هـر   .را از صفات مخلـوقین جـدا کـردن اسـت          خدا   ْو کمالِ اخالص  ... « :فرماید  مي

دهد که غیـر از       دهد که غیر از موصوف است، و هر موصوفي گواهي مي            صفتي نشان مي  
 او را به چیزي نزدیـک       مخلوقات تعریف کند  خدا را با صفت     پس کسي که    . صفت است 

 و با مطـرح شـدن دو        ، مطرح شده  دو خدا   و با نزدیک کردن خدا به چیزي       ،تکرده اس 
 و کـسي    ، او را نشناخته است    نموده، و با تصوّر اجزا براي خدا       اجزایي براي او تصوّر      خدا

د او را محـدود      و هر کس به خدا اشاره کن       ،کند   به سوي او اشاره مي     که خدا را نشناسد   
 »...ه است به شمارش آورد وکرده

 
 صیف خداحدود تو. ٥

توان خـدا را      ي مي شود که تا چه حدّ       مطرح مي  الؤساین  ،  )ع( پس از بیان دیدگاه علي    
کنند و حتي گاهي برایش جسم   تشبیه ميدر پاسخ، برخي خدا را به مخلوقات. شناخت
برخي دیگر از   . که در ردّ آن بحث شد     اش محدود بودن خداست       شوند که الزمه    قائل مي 

اش بینونت مطلق بین      اند که الزمه    ترس افتادن در دام تشبیه به تنزیه مطلق پناه آورده         
 در .داشـت  نخواهـد  راه معرفـت خـدا   اي جز بسته شدن خالق و مخلوق است که نتیجه     

اي آن  اي بر   محدوده  و در عین حال     شناخت خودش فراخوانده   هب را ما حالي که خداوند  
و  چه خدا  آن به باید که براي توصیف خدا    کند  توصیه مي  )ع( علي .است ص کرده مشخّ
نُ آما دلّـک القـر    « :فرمایدکه می  جا آن د؛کر اکتفا اند  کرده وصف )ع( ائمه و )ص( پیامبر

آن در آنچـه را کـه از قـر   « یعنـی . »...علیه مِن صفته فاتّبعه لِیُوصِلَ بینک و بین معرفتـه      
 پـس   .... وصل تو و معرفت حق گردد      ۀت کن تا حلق    تبعیّ  به تو رسیده است    توصیف خدا 

کنـد     تو را به آن راهنمایي مـي       چه را که شیطان     و آن  ... اخذ کن     تو داده شده    به چه آن
و امامـان   ) ص(  نـشده اسـت و در سـنّت پیـامبر          ز مُحْـرَ  که وجوب آن در قرآن براي تو      

ي دیگـر   جـای در   .»ه خداي عزوجّل واگذار کن     آن را ب    علم  اثري از آن نیست    )ع (هدایت
ترسي به  شان به ناتواني از دس      راسخان در علم را به جهت اعتراف       خداوند« :ه است فرمود

 مکلّـف بـه     ها را در چیزي کـه       ستوده است و عدم تعمّق آن      چیزي که بدان علم ندارند    
:  نیـز نـک  ؛٢، باب ١٣، ٥٥ـ٥٦، توحیدصدوق،  (» اند رسوخ نامید    جستجوي در آن نشده   
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  ).٩١ ۀخطب ،البالغه نهج
 دارد که به متشابه   ) ٧ آل عمران،  (»آمنّا بِهِ کلّ مِن عند ربّنا      «ۀ اشاره به آی   باالمطلب  

 )ع( امام .کنیم که محکم و متشابه از جانب پروردگارمان است          ایمان آوردیم و حکم مي    
صـفات او را در پرتـو       در برابر معرفت صفات خدا روشن ساخته و باید            همگان را  ۀوظیف

فرا گرفت و تکیه بـر افکـار        ) ع( معصومین   ۀو ائم ) ص( هاي قرآن و سنّت پیامبر     هدایت
ـ از یک   ١:  چون .شود  هاي شیطاني محسوب مي     ز وسوسه محدود انساني مجاز نیست و ا     

ـ و از سوي    ٢. ند و افکار انسان همواره محدود     ندش نامحدود ا  سو، صفات خدا مانند ذات    
ها و سر و کارشان با مخلوقات است و هنگامي که به سُـراغ صـفات          ایي انسان دیگر، آشن 

ـ ٣. ها وجود دارد    خطر سقوط در پرتگاه تشبیه او به مخلوقات و صفات آن           روند  خدا مي 
» لـیس کمثلـه شـيءٌ   « :»هیچ چیز همانند خـدا نیـست   « قرآن،   ۀ به گفت  ،و از سوي دیگر   

» و ال یحیطـون بـه علمـاً       «: »کننـد   او پیدا نمي   علمي به    ۀها احاط  انسان«و  ) ١١شوري،  (
 ).١١٠طه، (

 بـه   کند که بـا ایـن فکـر قاصـر بـشري            ، چه کسي جرأت مي    توجّه به این مطالب   با  
د و آن را کنـ که به معرفت اجمالي قناعـت       جز این  ،عرفت کُنه ذات و صفات او بپردازد      م

، ٤،  پیـام امـام   کـارم،   م (بگیرد که خطایي در آن، راه نـدارد        وحي و عصمت     أهم از مبد  
 ).٣٤ـ٣٥

 دیگر خطبه، در پاسخ به کسي که از صـفات خـدا سـؤال کـرده بـود،        بخش در   ماما
براي هیچ انساني شناخته شده ش ا دهد که کُنه صفات خدا همچون کُنه ذات هشدار مي

 محدودیم و بـه     ي از علم باشیم    در هر حدّ    و ما  ندش نامحدود ا  که او و صفات    چرا .نیست
 قناعـت بـه     ْبنـابراین، تنهـا راه    . رسـیم   ود نمي قیقت ذات و صفات خداي نامحد     کُنه و ح  

 خدا که در سراسر جهـان وجـود دارد پـي بـه اصـل                 یعني از آثار   .معرفت اجمالي است  
انگیز حـاکم بـر       یعاي معرفت کُنه ذات کنیم و از نظام شگفت        که ادّ  آن   بي ،وجود او ببریم  

 .ر صفات او ببریم اجماالً پي به علم و قدرت و سایجهان
رار ي امامان معصوم نیز، ذاتـاً از معـاني متـشابهات قـرآن و اَسـ               راسخان در علم، حتّ   

 و آن هـم تنهـا     .چه به تعلیم الهي یا الهام غیبي اسـت          جز آن  ،صفات حق آگاهي ندارند   
 .)٣٧ـ٤٠، ٤، پیام اماممکارم،  (ي آیات قرآن و صفات پروردگار استشامل برخ
ش را  ا   توصیف او خدایي است که وقتي از انبیا      « :اي دیگر فرمود   ضمن خطبه ) ع(علي
ش ا  اي توصـیف نکردنـد کـه محـدودش سـازند و نـاقص               ها خدا را به گونه      آن خواستند
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» ش بـه او راهنمـایي کردنـد       ا  ش وصف کردند و با آیـات      ا   بلکه او را با افعال     في کنند معرّ
 .)٢، باب ١، ٣٢، توحیدصدوق، (

یف خـدا بـه    امـا توصـ   . و احاطه نیز مستلزم تحدید اسـت       ست موجب احاطه ا   وصف
 مثـل اعتقـاد بـه وجـودش و          . از باب اقـرار محـض اسـت        نحوي که خودش وصف کرده    

 انبیـاء در    . نـه بـه ذات     ، چراکه آن احاطه به افعـال اسـت        .شا  ش به افعال و آیات    ا  وصف
قاضـي   (انـد   دهکـر ش توصیف کـرد وصـف       ا  ي که خدا خود را با افعال و آیات        همان حدّ 

 .)٧٩، ١، شرح توحید صدوقسعید، 
اسـت کـه خـودش      دانـسته   گونـه     آن  ر ا  خداي سبحان  حضرت در کالمي دیگر    آن

  ندارنـد  ش کننـد را   ا  کـه کـامالً وصـف       تـوان ایـن    کنندگان  ولي وصف  ،صف کرده است  و
 هـا او را بـه تـسخیر در         عقـل « :ه اسـت   در سـخني دیگـر فرمـود       .)٤٢،  توحیدصدوق،  (

 جز به   ،دانند که او چگونه است      ها نمي  ش را به هم آورند و عقل      ا   کُنه صفت  اند تا   دهرنیاو
، الوصـیة  اثبات :ازبه نقل    ٦٤ـ٦٥،  ٣،  نهج السعاده  محمودي،(» چه خود خبر داده است     آن

 .)٣٣ خطب مستدرك نهج شیخ هادي، ١٢ مختار :نیز نک ؛، ط انجف١٠٠ـ١٠٥
 

 نتیجه
آیـد کـه آن حـضرت         دست مي ه  ب... حید صدوق و  البالغه، تو   در نهج ) ع( از سخنان علي  

همچنـین خـدا را برتـر از     . اي ارائه کرده است     ه آن ادلّ   کرده و بر ردّ    قول به تشبیه را ردّ    
آن دانسته که داراي جسم باشد و اگر آیاتي از قرآن براي خـدا دسـت و اعـضاي دیگـر                     

مقـصود از     که مـثالً  طور صحیح تأویل گردد     ه  مطرح کرده، از باب کنایه است که باید ب        
 ....، قدرت خداست و»یدهللا«

که آن مانع ارتباط بین خالق       چرا  است،  کرده تنزیه مطلق را نیز ردّ    ) ع( حضرت امیر 
که معرفـت خـدا از اهـداف پیـامبران            و حال آن   ،گردد  مخلوق و شناخت پروردگار مي    و  

 بلکه به   ،ت عزلي ن به مبای  ی نه د جدا از صفات مخلوقات است ول      صفات خداون . بوده است 
 .ت وصفينمبای

 محـدود بـر     ۀانسان و نامحدود بـودن خـالق، احاطـ        به جهت محدود بودن     ) ع( علي
ز قـرآن و    اي جز استفاده ا      چاره انسته است و لذا براي توصیف خدا      نامحدود را ناممکن د   

 . نداریم)ع(و ائمه ) ص( پیامبر سخنانکالم خود خدا و 
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