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بررسی خداشناسی از منظر وحی با تکیه بر المیزان

تاريخ دريافت4231/6/32 :

تاريخ تأييد4231/3/4 :

روحاهلل آدينه *

جستار پیشرو بر آن است تا در حوزه خداشناسی که از مهمترین موضوعها
در عرصه معارف دینی بهشمار میرود ،به دو مسئله مهم ،یک ی امک ان ش ناخت
موجود متناهی و محدودی چون انسان از اوصاف و افعال وجودی نامتن اهی ب ه
نام خدا و دیگری بررسی مرزها و محدوده این شناخت با تکیه بر تفسیر المیزان
یکن د ک ه آی ا
بپردازد .بررسی از منظر وحی ما را به این پاسخها رهنم ون م 
فراوان نه تنها بر امکان شناخت خداوند داللت دارند ،بلکه بر ضرور ش ناخت
او نیز تأکید میکنند و آن را برای انسان ،ممکن بر میشمرند .اما این معرفت ب ه
یش ود .خداون د ،نامتن اهی و نامح دود
دو مقوله ذا و صفا الهی محدود م 
است و سایر موجودا از جمله انسان محدود و متناهی هستند .موجود مح دود
نمیتواند بر وجود نامحدود احاطه یابد .لذا ممکن نیست مخلوقا خداون د ب ر

ذا او آگاهی یابند و اساساً چنین ش ناختی ممتن

اس ت .ام ا درب اره ش ناخت

اوصاف خداوند میان متکلمان و فالسفه مسلمان اختالف است .عالمه طباطب ا ی
در المیزان ضمن باطل دانستن مسلک تعطیل و مسلک تشبیه ،براین ب اور اس ت

* استاديار گروه فلسفه و حکمت اسالمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوين .
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که اوصاف خداوند گرچه قاب ل ش ناخت هس تند ،ام ا معن ای ای ن اوص اف در
خداوند با مخلوقا متفاو است.

واژگان کلیدی :حدود شناخت ،خداشناسی ،ذا  ،صفا  ،عالمه طباطبا ی.
مقدمه

انسان موجودی است که نه تنها ب ر اس ا

ش ناخت و معرف ت ص ور

رفت ار

میکند ،بلکه سرنوشت او در گرو معرفت و ایمان است .شناخت صحیح جهان و
تفسیر و تبیین واق بینانه از آن ،انسان را با هویت واقعی خویش آشنا میس ازد و
مسیر درست زندگی را پیشروی او مینهد و او را از سرنوشت واقعی خود آگاه
میکند .اهمیت علم و شناخت عالوه بر آنکه با فطر

و عق ل خ دادادی انس ان

قابل درك است ،مورد تأکید وحی نیز هست .قرآن مجید با ارجاع انسان ب ه ای ن
حکم فطری ،بر نادرستی یکسان پنداری آگاهان و ناآگاهان تأکید میکند (زمر ،آیه

 )9و صریحاً اعالم می دارد که دو طایفه آگاهان و نا آگاهان (بینا و نابینا) یکس ان
نیستند (فاطر ،آیه  .)99بهنظر میرسد تأکید فراوان قرآن بر مسئله شناخت ب ه ای ن
دلیل است که شناخت ،سنگ بنای تمام فعالیته ایی اس ت ک ه «رفت ار انس انی»
بهشمار میآید .مالك ارزشمندی افعال انسانی و تف او

و تم ایز آنه ا از رفت ار

دیگر موجودا  ،اختیاری بودن آن است و رفتار اختیاری ،رفتاری اس ت ک ه ب ر
اسا

آگاهی و گزینش صور

پذیرد .شناخت مبدأ و منش أ هس تی و آف رینش،

دغدغه همیشگی بشر بهخصوص فالسفه و متکلمان بوده است و گامهای بع دی
بشر در گزینش سبک و روش زندگی ماتریالیستی یا الهی را تعیین م یکن د .ل ذا
پرسش از مبدأ هس تی و ش ناخت خ دا یک ی از محوره ای بنی ادینی اس ت ک ه
متکلمان و فالسفه بسیاری درباره آن به طرح مسئله و کاوش پرداختهاند .در ای ن
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مقاله برآنیم تا مسئله شناخت خدا را از منظر وحی و ب ا تکی ه ب ر آراء فلس فی و
کالمی عالمه طباطبا ی در تفسیر المیزان بازنمایی کنیم .ل ذا در گفت ار نخس ت از
امکان شناخت خدا و در گفتار دوم از محدودیته ا و قی ود آن س خن خ واهیم
گفت .در نهایت به این مسئله میپردازیم که دانش مندان اس المی (ب ه ج ز فرق ه
معطله) و بیشتر ادیان شناخت خداوند برای انسان را ممکن میدانند ،اما در مورد

محدوده شناخت و قیود آن میان فرق اسالمی تف او ه ایی وج ود دارد .تفس یر
المیزان بر خالف فرقه مشبهه و مجسمه ،به شناخت خداون د در مح دوده تنزی ه
خداوند از صفا

مخلوقا

قا ل است.

گفتار نخست :امکان شناخت خدا

در بحث شناخت خداوند اولین واژهای که با آن روبهرو م یش ویم ،واژه عل م و
شناخت است .بنابراین برای تبیین مفهوم عل م و ش ناخت ،ابت دا ب ه تعری ن آن
میپردازیم .برخی فالسفه و اندیش مندان اس المی مانن د مالص درا ب ا ص راحت
گفتهاند که مفهوم علم ،معرفت و شناخت از مفاهیم بدیهی و آشکاری هستند ک ه
نیازی به تعرین ندارند (صدرالدین شیرازی .)879 :9999 ،از این منظ ر ش ناخت از
مفاهیم بدیهی و غیر قابل تعرین بهشمار میآید و آنچه در تعرین شناخت گفته
میشود تعرین حقیقی نیس ت ،بلک ه تعری ن لفظ ی و تنبیه ی اس ت .از جمل ه
تعارین لفظی آن« ،آگاهی پیدا کردن به واقعیت» است .ماتریالیستها نیز عل م را
«بازتاب و انعکا

جهان خارج در ذهن» میدانند (ابراهیمیان.)79 :9778 ،

عالمه طباطبا ی در کتاب نهاية الحکمه علم را به «حصول امر مجرد من المااد
المر مجرد» ،یعنی علم محقق شدن امری غیرمادی برای امر مجرد است (طباطبائی،

 .)841 :9141بهنظر میرسد او علم را مجرد و نه مادی بر میشمرد و ب رای تأیی د
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مطلب خود به کالم مالصدرا اقامه دلیل میکن د .عالم ه طباطب ا ی ب ا توج ه ب ه
تعریفی که برای علم بیان میکند معتقد است« :انسان م یتوان د وج ود و هس تی
علم و آگاهی را بالوجدان در خود بیابد .یعنی بیابد که به فالن چیز آگاه اس ت و
شناخت و معرفت به فالن چیز ،در او موجود اس ت .هم انگون ه ک ه تش نگی و
گرسنگی و شادی و تر

را در خود مییابد .چ ون عل م و آگ اهی مم ل مفه وم

وجود ،امری بدیهی است و هر انسانی تصویری روشن از آن دارد» (همان.)872 ،
دیدگاه مخالفان امکان شناخت خداوند

دیدگاهها و منظرگاههای مختلفی در مورد امکان شناخت واقعی ،تشکیک کردهاند
و معتقدند شناخت واقعی ،امکانپذیر نیست.
 .1دیدگاه سوفسطائیان

پیروان این مکتب اصل واقعیت را انکار میکنند و ب ر ای ن باورن د ک ه ه ی
چیزی وجود ندارد و اگر موجود باش د کس ی نم یتوان د آن را بشناس د و اگ ر
بشناسد نمیتواند به دیگران انتقال دهد (پاپکین و استرول)829 :9799 ،
 .2دیدگاه شکاکان (مکتب سپتیسیسم)

شکاکان با وجود قبول واقعیت انسان و جهان خارج ،منکر مسیری هستند ک ه
انسان را به اسرار جهان برساند .پیرهون مؤسس این مکتب میگوید انسان ب رای
کسب علم و یقین میزان و معیار درستی ن دارد ،ح س خط ا م یکن د و عق ل از
اصالح آن ناتوان است .بنابراین شناخت نس بی اس ت و درك انس ان ب ر اس ا
زمان ،مکان ،اوضاع ،احوال ،تربیت و عادا

مختلن ص ور

م یگی رد و ام ور

یکسان را تشخیص نمیدهد .بنابراین در هی امری نباید حکم قطعی صادر ک رد،
بلکه باید همه چیز را با تردید و شبهه نگریست (فروغی.)71 :9778 ،
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 .3مکتب ظن و احتمال

این مکتب ،التقاطی از دو مکتب مذکور است که خواستند ت ا ح دی ش ک را
تعدیل کنند .این گروه تناقض موجود در مکتب سوفیسم و س پتیسیس م را نق د
کردند و معتقد بودند وقتی ظواهر امر ،احتماالتی را عرضه میکند که دلیل ب ر رد
آن احتماال
را بر اسا

وجود ندارد ،انسان حکیم بر طبق آن عمل میکند و رفت ار خ ویش
آن تنظیم مینماید .در غیر این صور

باید از زندگی دس ت بش وید

(کاپلستون.)179 :9771 ،
 .4مادی مسلکان

مادی مسلک کسی است که تفکر مادی دارد .یعنی واقعی ت م ادی خ ارج از
انسان و واقعیت مادی انسان و راه شناخت این دو واقعیت را قبول دارد ،اما قا ل
به تنگنا و محدودیت است .این گروه معتقدند اصل واقعیت جهان در ماده و امور
مادی خالصه میشود .ازاینرو آنچه خارج از محدوده شهاد
است ،مانند ذا

اقد

و متعلق به غی ب

الهی ،قیامت ،وحی و فرشتگان ،همه را انکار میکنند .ب ا

انحصار وجود در امور مادی ،علم نیز که چی زی ج ز حقیق ت ش ناخت نیس ت،
امری مادی خواهد بود (مطهری.)19 :9719 ،
عالمه طباطبا ی در تفسیر المیزان بر این عقیده است که قرآن کریم با عن اوین
ذیل ،علم و معرفت انسان نسبت به خداوند را ممکن میداند:
 .1لزوم فراگيري معرفت خداوند

مصحن شرین ب ا اس تفاده از جمل ه «اعلم وا» (بدانی د) دع و

ص ریح ب ه

فراگیری معرفت خداوند میکند« :بدانید خداوند شکستناپذیر و حک یم اس ت»
(بقره« ،)849:بداند خداوند بر هر چیزی آگاه است » (بقره )879:و«بدانید خداوند به
هر کاری انجام میدهید بینا اس ت» (بقرره .)877:عالم ه طباطب ا ی چن ین تحلی ل

بررسی خداشناسی از منظر وحی با تکیه بر المیزان

01
میکند که در آیا
خداوند و صفا

مذکور قرآن بر لزوم معرفت و شناخت انس ان ب ه ذا
او اعم از صفا

ذا

و صفا

پ اك

فعل امر میکند .ب دیهی اس ت

اگر معرفت خداوند برای انسان ممکن نبود ،این همه اوامر و تأکیدهای ق رآن ب ر
شناخت خداوند و اوصاف او ،لغو و بیهوده بود و ازآنجاکه خداوند حکیم است،
امر بیهوده از او صادر نمیشود ،زیرا اگر معرفت و شناخت خداوند ب رای انس ان
امکان نداشت ،این اوامر از قبیل «تکلین بماالیطاق» ب هش مار م یآم د و چن ین
اوامری از پروردگار حکیم صادر نمیشود (طباطبائی ،9774 ،ج.)181 :8
 .2سرزنش بر ترك معرفت خداوند

قرآن در آیه های 081سوره اعراف« :آیا در ملک و

آس مانه ا و زم ین نظ ر

نمیافکنید؟» و در آیه  8سوره روم« :آیا تفکر نمیکنند که خداون د آس مانه ا و
زمین را جز به حق نیافریده است؟» ،به توبیخ و سرزنش کس انی م یپ ردازد ک ه
تفکر و تعقل درباره ملکو

و حقیقت هستی و آی ا

و نش انهه ای خداون د را

ترك کردهاند .عالمه طباطبا ی در تفسیر خود از آیه نخست آورده اس ت« :نتیج ه
تفکر آدمی از آن جهت که به بررسی اشیاء و خلقت آسمانها و زمین میپ ردازد،
علم به خواص طبیعی آنهاست .اما از آن جهت که در مورد خدا تعق ل م یکن د،
تفکر در آن آدمی را به این نتیجه میرساند که وجود ای ن موج ودا  ،مس تقل و
بذاته نیست ،بلکه وابسته به غیر و محتاج به پروردگاری است که امر ه ر چی زی
را اداره میکند و آن پرودگار رب العالمین است» (طباطبائی ،9774 ،ج.)199 :9
 .3خداترسي نتيجه خداشناسي

یکی از آثار و نتایج شناخت خداوند در وجود عالمان و دانشمندان ،خ وف و
خشیت از مقام پروردگار است (فاطر89:؛ مائده944:و بقره .)997:واض ح اس ت اگ ر
معرفت پروردگار برای انسانها ،ممکن نبود چن ین اث ر و نتیج ه ای را ب ه دنب ال
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نداشت .و این مطلب دلیل آشکاری بر امکان معرفت خداوند برای انسانهاس ت.
آیه  18سوره فاطر« :از می ان بن دگان تنه ا عالم ان و خداشناس ان از او

بر اسا

خشیت دارند» .عالمه طباطبا ی مراد از علما در این آی ه را علم ای ب ام معرف ی
میکند ،یعنی کسانیکه خدای سبحان را با اسماء و صفا

و افعالش میشناس ند،

دلهاشان به وسیله این شناخت آرامش مییابد ،شک از نفوسش ان زای ل گش ته،
آثار زوال آن در اعمالشان هویدا میگردد و فعلشان مص داق قولش ان م یش ود.
نتیجه شناخت خدا دستیابی به خشوع باطنی و ظ اهری اس ت (طباطبرائی،9774 ،

ج.)21 :97
 .4تأكيد بر شناخت صحيح خداوند

آیا

 77سوره الحجّ 019 ،سوره الصافا

و  77سوره نحل ،خطاب به کسانی

نازل شده است که در شناخت خداوند دچار انحراف و گمراهی شدند و با تشبیه
خداوند به سایر موجودا

و اجسام ،به معرفت ناصوابی نسبت به خداوند متعال،

دست یافتند .قرآن با توجه دادن آنها در انحرافشان نسبت ب ه ش ناخت خداون د،
انسانها را به کسب معرفت صحیح نسبت به پروردگار دعو

میکن د .بن ابراین

تأکید قرآن بر شناخت درست خداوند دلیل بر آن است که معرفت خداوند ب رای
انسان امکان دارد .لذا قرآن بر صواب بودن آن تأکید میکند.
تفسیری که عالمه طباطبا ی از کلمه «قدر» در آیه  77سوره الحجّ« :مَاا َدارَوا ا
اللدَّهَ حَقدَّ َدرْوِ ِإِندَّ اللدَّهَ لدقدوِيَّ عَزِيزٌ :آنها خدا را آنگونه که باید بشناس ند ،نش ناختند.
خداوند قوی و شکستناپذیر است» ،ارا ه کرده است ،در شناخت خ دا خالص ه
میشود( » :قدر) بهطور کنایه در مقام و منزلتی ک ه اش یاء ب ر حس ب اوص اف و
خصوصیا

دارند ،استعمال میشود و قدر خدا یعنی اینکه انسان ملتزم ش ود ب ه

آنچه صفا

علیای او اقتضاء دارد و با او آنطور که مستحق است معامله کند ،ب ه
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اینکه او را رب خود بگیرد و غیر او را ربوبیت ندهد و او را ب ه تنه ایی بپرس تد،
بهطوری که هی س همی از عبودی ت ب ه غی ر او نده د ،ول ی مش رکین خ دا را
اینچنین نشناختند ،چون او را رب خود نگرفتند» (طباطبائی ،9774 ،ج.)242 :91
 .5خداشناسي هدف آفرينش

آیه  01سوره الطالق ،یکی از اهداف آفرینش جهان ،آگاه ساختن انسانه ا ب ه
علم و قدر

خداوند و معرفت ذا

و صفا

او ب ر م یش مرد و ب ا ص راحت

امکان معرفت انسان را نسبت به خداوند در سطح وسی بازگو میکند« :خداون د
کسی است که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آن را ،فرمان او پیوسته
در میان آنها نازل میشود ،این برای آن است که بدانی د خداون د ب ر ه ر چی زی
تواناست و علم او به همه چیز احاطه دارد» .در آیه  15سوره الذاریا

نیز ه دف

از آفرینش جن و انس تنها «شناخت خدا» بی ان ش ده اس ت .خداون د در ج ای
دیگری از قرآن نتیجه عباد

را شناخت و معرفت پروردگار معرفی ک رده اس ت

(حجر .)99 ،عالمه طباطبا ی در تفسیراین آیه مینویسد« :از این آیه معلوم میشود
که حقیقت عباد

این است که بنده خود را در مق ام ذل ت و عبودی ت واداش ته

بهسوی معرفت مقام رب خود روی آورد ،که هم ین منظ ور مفس ری اس ت ک ه
عباد

را به معرفت تفسیر کرده میخواه د بگوی د :ه دف خلق ت ،آن معرفت ی

است که انسان از عباد

ظاهری نسبت به پروردگ ار خ ود ،ب هدس ت م یآورد»

(طباطبائی ،9774 ،ج .)199 :9
گفتار دوم :محدوده شناخت خداوند

پس از آنکه امکان و ضرور

شناخت خدا از منظر عالم ه طباطب ا ی بی ان ش د،

الزم است حدود و مرزهای این شناخت معین شود .بهنظر میرسد از نگاه عالمه
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طباطبا ی با دو مقوله در مسئله محدوده شناخت خدا مواجه هستیم ک ه مرزه ای
خداشناسی را تعیین میکنند:
 .2شناخت ذات خداوند

عالمه طباطبا ی بر اسا

کالم وحی« :خداوند آنچه را آنها در پ یش و پش ت

سر دارند ،همه را میداند ولی آنها احاطه علمی به پروردگار ندارند (طره،»)994 :
همچون سایر دانشمندان اسالمی معتقد است احاط ه و ش ناخت ذا

پروردگ ار

پروردگار یا کنه صفا

او ،احاط ه

ممکن نیست و انسانها نمیتوانند به کنه ذا

علمی یابند ،زیرا انسان از هر جه ت مح دودیت دارد و ذا
جها

خداون د از جمی

نامحدود است؛ بنابراین آدمیان هی احاطه علمی نسبت به خداوند ندارند

و از هر سو محاط به علم خداوند هستند (طباطبائی ،9774 ،ج .)788 ،91بهطورکلی
وجود او از هر نظر بینهایت است و ذا

او مانند علم و قدر

و همه ص فاتش

بیپایان و نامحدود هستند و از سوی دیگ ر انس ان و تم ام آنچ ه مرب وط ب ه او
مربوط میشود ،اعم از علم ،قدر  ،زمان و مکان ،همه محدود هس تند .بن ابراین
با این همه محدودیت چگونه میتوان به آن وجود نامحدود احاطه یافت؟ بهنظ ر
میرسد علم محدود نمیتواند از آن وجود نامحدود خبر دهد و رس یدن ب ه کن ه
ذا

یعنی آگاهی تفصیلی از او امکان ندارد .ازآنجاکه «هی چیز مانند او نیس ت»

(شرروری )99:و از ه ر جه ت مم ل و مانن دی ن دارد ،ذا

خداون د در وص ن

نمیگنجد.
 .2شناخت صفات خداوند

 -8-9اقسام صفات خداوند :در مورد صفا

اله ی اقس ام و ان واعی عن وان

شده است که قبل از پرداختن به مسئله حدود شناخت الزم است نگاهی اجم الی
به اقسام آن از نگاه عالمه داشته باشیم:

بررسی خداشناسی از منظر وحی با تکیه بر المیزان
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 .1صفات ثبوتيه و سلبيه

ثبوتیه ،معنای ایجابی دارند ،مانند علم و قدر

صفا

س لبیه دارای

و صفا

معنی سلبی هستند و در حقیقت سلبِ سلب ،کم ال اس ت .چنانک ه م یگ وییم:
جاهل نیست یا ناتوان نیست که به معنای ع الم و ق ادر اس ت .بن ابراین ص فا
ثبوتیه باز میگردند (طباطبائی9791 ،ق.)891 :

سلبیه به صفا

 .2صفات ثبوتي حقيقي و اضافي

ثبوتی به دو قسم حقیقی مانند حیا  ،و اضافی مانند عالم بودن و قادر

صفا

بودن تقسیم میشود .صفا

حقیقی نیز به حقیقی محض مانند حی ا

و حقیق ی

مضاف مانند خالق و رازق تقسیم میشود.
 .3صفات ذات و صفات فعل

صفا
صفا

الهی از جهت دیگر به صفا
ذا

صفاتی هستند که ذا

ذا

فع ل تقس یم م یش ود.

و ص فا

خدا برای انتزاع آنها کافی است ،ام ا ص فا

فعل ،صفاتی هستند که برای انتزاع آنها عالوه بر ذا

به ام ر دیگ ری ک ه هم ان

فعل خداست ،نیاز است (طباطبائی9791 ،ق)891 :؛ یعنی پس از تحقق فع ل معن ی
صفت از فعل گرفته میشود نه از ذا ؛ مانند صفت آفریدگار که پس از آفرینش،
مأخوذ و مفهوم میشود و به آفریدهها قا م است نه به ذا
تا الزم باشد ذا

مقد

خدای متع ال

با پیدایش صفت از حالی به حالی تغییر کن د (طباطبرائی:9779 ،

.)72
بهطورکلی در منظر عالمه طباطبا ی هر کمالی که در نظام آفرینش به ص ور
صفا

ظاهر شدهاند ،بیشک خدا آفریده است و اگر خود از آنها بیبهره بود ب ه

دیگران نمیبخشید .ازاینرو باید همه کماال
به اینکه ذا

واقعی را به او اسناد داد .ب ا توج ه

حق تعالی نامحدود و نامتناهی است ،این کم اال

ک ه درص ور
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میشوند ،مانند ذا

حق نامح دود هس تند .همچن ین

و صفا  ،عین یکدیگرند و مغایرتی میان آنها نیست ،مگر در مرحله مفه وم

(طباطبائی.)71 :9779 ،
 -2-2اقوال در توصيف خداوند به صفات
فالسفه و متکلمان از قدیم االیام در مورد اینکه خدا را چگونه بای د توص ین
کرد اختالف داشتند؟ آیا هر اسم یا ص فتی را م یت وان ب ه خ دا نس بت داد؟ در
حدود اتصاف حق تعالی به اسماء و صفا

اقوال متعددی مطرح شده اس ت ک ه

میتوان آنها را سه گونه جم بندی کرد (خلیلی.)999: 9798 ،
گروه نخست معتقدند خدا را نمیتوان با گزاره های ثبوتی مانند علم ،ق در ،
حیا  ،نور ،اراده و اممال آنها توصین کرد ،زیرا خداوند خ الق اوص اف م ذکور
است .بنابراین نمیتوان گفت خداوند چه اوصاف و ویژگ یه ایی را دارد ،بلک ه
باید گفت ذا

حق چه ویژگیهایی ندارد .برای ممال خ دا موج ودی اس ت ک ه

محدود نیست یا وصن مادی ندارد .این گروه را قا الن به «الهیا

تنزیهی» نامند.

یعنی همیشه باید خدا را از اوصاف ،منزه و پاك کرد ن ه اینک ه ص فاتی را ب ه او
اسناد داد (قاضی سعید قمی .)894 :9777 ،بنا به نظر عالم ه طباطب ا ی ای ن دی دگاه
سابقه بسیار دیرینه دارد و برخی فرقهها مانند صابئین خ دا را من زه از ه ر گون ه
صفا

میدانستند و برای او صفا

سلبیه قا ل بودند نه ثبوتیه؛ ای ن گ روه اس م

حقیقی برای خدا قا ل نبودند (طباطبائی ،9774 ،ج.)827 : 7
در مقابل گروه اول ،دسته دیگر از اندیشمندان به «الهیا

تش بیهی» قا لان د

یعنی خدا به اوصاف کمالیه متصن است و میت وان ص فا

ثبوتی ه را ب ه خ دا

نسبت داد .برای ممال میتوان گفت :خدا عالم وحی و قادر است .چنانکه غزال ی

بررسی خداشناسی از منظر وحی با تکیه بر المیزان
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متذکر شد ،چون علم خداوند به علم انسان شبیه نیست و میان خ الق و مخل وق
سنخیت وجود ندارد ،ناچار معرفت آدمی نسبت به اسماء و صفا

حق ،معرفت ی

تام و حقیقی نیست ،بلکه معرفتی ایهامی -تشبیهی است (غزالی ،بی تا .) 72:
گروه سوم جم میان دو گروه سابق هستند .گروه کمیری از فالس فه ،عرف ا و
متکلمین معتقدند در آیا
است؛ برخی آیا

و روایا  ،خداوند به هر دو گون ه ص فت ی اد ش ده

قرآن یا به صراحت صفاتی را به خدا نسبت میدهند یا اس ناد

برخی اوصاف به خدا را به مسلمانان اجازه میدهند .برخی آیا

نیز صفاتی را از

خداوند سلب میکنند .برخی آیاتی که به صراحت صفاتی را به خداون د نس بت
میدهند ،عبارتند از« :و برای خداوند اسمهای نیک ویی اس ت ،پ س او را ب ه آن
اسماء بخوانید» (اعراف« ،)994:برای خداوند اسمهای نیکویی است» (اسررا،)994 :
«و خداون د ع الم و داناس ت» (نسر 98 ::و  )82و «خداون د ش نوا و آگ اه اس ت»
(مائده .)72:همچنین در قرآن آیاتی هست که خداوند را منزه از اوصاف و صفا
میداند؛ مانند اینکه« :خداون د من زه اس ت از آنچ ه ک ه او را وص ن م یکنن د»
(مومنون )99:و«خدا منزه است از آنچه مشرکان میپندارند» (طور.)17 :
این گروه با توجه به دو دسته آیا

که علیالظاهر در مقابل ه م ق رار دارن د،

کوشیدند وجه جمعی آنها را لحاظ کنند .عالمه طباطبا ی به جم
اعتقاد دارد .یعنی معتقد است برخی صفا
آن صفا

ای ن دو ق ول

را میتوان به خداوند نس بت داد ک ه

کمالیه و ثبوتیه اند و برخی اوصاف را از خدا س لب ش وند .ض ابطه و

مالکی که در توصین و ثبو

و اسناد اوصاف به خداوند بهدست میدهد ،مالك

بسیار دقیقی است که تعلیم دینی را جام نفی و اثبا

و ایجاد کننده مقارنه می ان

تشبیه و تنزیه و اصالح کننده این اشتباه دانسته است (طباطبائی ،9774 ،ج.)829 :94
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او معتقد است ما میتوانیم هر صفت کمالی را به خداون د نس بت ده یم ،ام ا آن
اوصاف باید از جنبه عدمی و نقص خالی بوده و مانند ماهیت نباش ند (طباطبرائی،

 ،9774ج .)2:981در اینکه خداوند اوصاف و کماالتی دارد ،تردی دی نیس ت ،ام ا
حمل این اوصاف و اسماء ب ر نف ی نق ص ،دور از انص اف اس ت .زی را در ای ن
صور

این کماال

به عدم و تهی بودن ذا

از کمال موجود بازگشت میکند و

یا درواق موجب کمال نمیشود .چنانچه همین معن ی از روای ا

نی ز ب هدس ت

میآید (طباطبائی.)19 :9721 ،
 .1عینیت صفات با ذات

فرقههای مختلن مسلمان در پاسخ به این مسئله که آیا صفا
او هستند یا زا د بر ذا

حق ع ین ذا

او؟ دیدگاههای متع ددی دارن د ک ه مه مت رین آن س ه

نظرگاه است :دیدگاه نخست منصوب به اشاعره است که معتقدن د ص فا
زا د بر ذا

حق

اوست .حق تعالی به علم ،عالم و به قدر  ،ق ادر و ب ه اراده ،مری د

است .قول دوم چیزی است که معتزله به آن تکیه میکنند :خداوند عالم به علم و
قادر به قدر

نیست ،بلکه او ذاتی بسیط دارد که در عین بس اطت ع الم و ق ادر

است؛ یعنی در عین وحد
عبار
صفا

و بس اطت در ج ای عل م و ق در

ق رار دارد .ب ه

دیگر این گروه ،قا ل به نظریه نیاب ت هس تند؛ یعن ی نیاب ت و جانش ینی
از ذا

خداوند (شهرستانی9971 ،م ،ج.)97 ،9

دیدگاه سوم ،نظر محققان شیعه است که صفا
معتقدند علم ،قدر  ،اراده و سایر صفا
مفهوم با یکدیگر تفاو

حق را عین ذا

کمالیه عین ذا

م یدانن د و

حق هستند و تنه ا در

دارند .عالمه طباطبا ی با تأیید این قول و رد قول تممی ل

و تشبیه ،استدالل میکند« :صفا

خداوند سبحان ،ص رف و خ الص ه ر کم ال

وجودی است و به نحو حقیقت میباشد نه مجاز و اس تعاره .پ س هم ه ص فا

بررسی خداشناسی از منظر وحی با تکیه بر المیزان
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حقیقی منحصراً از آن خداوند سبحان است و همه اوصاف دیگ ران ب العرب ب ه
آنها نسبت داده میشود» (طباطبائی .)18 :9721 ،سخن ایش ان در مقاب ل اش اعره و
معتزله عبار

است از« :خداوند سبحان از آن جهت که شریک ،همسر و فرزندی

ندارد و از آن جهت که همه نامهایش یک مصداق دارد که هم ان ذا
اوست

گرچه مفاهیمشان متعدد است «واحد» است .از آن جهت که ذا

مق د
او ب ه

خود و برای خود و در همه شرایط ثابت است «حق» میباشد و از جهت حضور
ذاتش و روشن بودن آن برای خودش و حضور دیگر موجودا

نزد او «ع الم» و

«علیم» است و از جهت استحکام معلوماتش «حک یم» اس ت و از آن جه ت ک ه
حیا

آفرین است «محیی» است و از آن جهت که نق شآف رین اس ت «مص ور»

است .باالخره اینکه ذا

او همان هویت حقیقی خارجی است که ق وام و ظه ور

هر هویت دیگری در خارج به او میباشد» (همان).
 .2توقیفیت اسماء و صفات

اکمر علمای دین اسماء حق را توقیفی میدانند و بهکار بردن هرگونه اسمی که
از سوی صاحب شریعت نرسیده باشد در مورد خداوند جایز نمیدانن د ،هرچن د
آن اسم معنی صحیح و مناسب داشته باشد و استعمال آن در مورد خداوند از نظر
عقلی مجاز شمرده شده باشد .این امر بدان دلیل است که هر کس نتواند ب هزع م
خود یا به دلخواه خود برای خداوند اسم یا صفتی تعیین کند و بدان اسم ،خدا را
بخواند و اگر غیر این باشد هرج و مرج خواهد شد .استدالل این دسته از عالمان
دین این است که خرد و عقل آدمی از اینکه وص فی را ک ه خداون د شایس ته آن
است تشخیص داده و به او نسبت دهد ،ن اتوان اس ت .بن ابراین بای د منتظ ر اذن
شارع بود (فخر رازی ،9779 ،ج .)74 : 91بنابراین قول مشهور ،مرحوم طبرسی نی ز
در ذیل آیه  081سوره اعراف میگوید« :در این آیه داللت دارد که جا ز نیست ما
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خدا را به نامها و اوصافی بهجز نامها و اوصافی که بر خ ودش نه اده ،بخ وانیم»
(طبرسی9779 ،ق ،ج .)147 :1اما عالمه طباطبا ی در المیزان معتقد است دلیل ی ب ر
توقیفی بودن اسماء ام از نظر آیا

قرآن و فن تفس یر وج ود ن دارد و آی ه 081

سوره اعراف نیز داللتی بر این معنی نمیکند ،هرچند از نظر فقه ی در آن توق ن
میکند و آن را به فقه ارجاع میدهد و در پایان میافزاید :احتیاط در دی ن اقتض ا
میکند در نامگذاری خداوند تنها به نامهایی قناعت ش ود ک ه از طری ق ق رآن و
سنت به ما رسیده است ،اما اگر منظور مجرد توصین و اطالق کردن لفظی باشد،
بدون نامگذاری کار آن سهل است (طباطبائی ،9774 ،ج.)771 :9
 .3حدود شناخت صفات خداوند

هماناندازه که شناخت خدا یعنی پی بردن به اصل وجود او البته نه ذات ش ،از
طریق مطالعه جهان هستی آسان است ،شناختن صفا

او ،سخت مش کل اس ت،

چون نخستین شرط برای پیمودن راه صحیح درخصوص ص فا
تمام صفا
شناخت صفا

مخلوقا

از او و ترك تش بیه او ب ه مخلوق ا

خداون د ،نف ی

اس ت؛ بن ابراین در

خداوند انسان باید محدودهای خاص را در نظ ر گی رد و از ای ن

حدود معین در معرفت صفا

خارج نشود و اال به ورطه تشبیه یا تعطیل گرفت ار

خواهد شد .برای ممال «س می » و «بص یر» یعن ی ش نوا و بین ا ب ون خداون د ،از
شاخههای علم او ب هش مار م یآین د ،زی را مفه وم آن ،آگ اهی از ش نیدنیه ا و
دیدنیهاست ،نه داش تن چش م و گ وش .همچن ین «ارح م ال راحمین» و «أش دّ
المعاقبین» بودن خداوند از شاخه های «حک یم ب ودن» او هس تند ،زی را حکم ت
همین را اقتضا میکند در یکجا رحمت و در جای دیگر عذاب و نقمت بفرستد.
در توضیح محدوده شناخت صفا

خداوند باید گف ت بس یاری از ص فا

مفاهیمی که در مورد غیرخدا به کار میروند ،در مورد ذا

و

پاك او معن ی ن دارد؛
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برای ممال بعضی کارها برای ما «آسان» است و بعضی «سخت» ،بعضی از اشیاء از
ما «دور» است و بعضی «نزدیک» بعضی حوادث در «گذشته» و بعضی در «ح ال»
یا «آینده» رخ میدهند .همچنین بعضی «کوچک» و بعضی «بزرگ» هس تند ،زی را
وجود ما محدود است و با مقایسه موجودا

با آن ،این مف اهیم و ص فا

پدی د

میآیند .اما برای وجودی که از هر نظر ب ینهای ت اس ت و أزل و أب د را در ب ر
گرفته است ،این معانی تصور نمیشود .بن ابراین دوری و نزدیک ی درب اره خ دا
معنی ندارد ،چون همه چیز به خدا نزدیک است.
علت پیچیدگی بحث شناخت صفا

خداوند این است که ما هرچه دیده ای م

و شنیده ایم ،پدیده های طبیعی بوده است و البت ه هم ین طبیع ت م ا را در اص ل
شناسایی خداوند یاری میکند .اماهی کدام از صفا
و شنیدهایم قابل قیا
و صفا

نیست ،زیرا صفا

مخلوقا

خداوند با آنچه ما دیده ایم
همهجا آمیخته با نقص است

او نقص ندارد و عین کمال است .به هم ین دلی ل در ش ناخت ص فا

خدا باید هرچه بیشتر با احتیاط گام برداریم تا صفا

او را آن حدودی که ب رای

انسان میسر است ،بشناسیم (مکارم شیرازی ،9777 ،ج.)84 :1
اکنون به آیاتی از قرآن که ما را درباره حدود شناخت ص فا

خداون د ی اری

میکند اشاره میکنیم:
در آیه  00سوره شوری آمده است« :هی چیز همانند او نیس ت و او ش نوا و
بیناست» .این جمله در حقیقت پایه اصلی شناخت تمام صفا

خداست که بدون

توجه به آن انسان نمیتواند به هی کدام از اوص اف پروردگ ار عل م یاب د ،زی را
خطرناكترین پرتگاهی که برسر راه پویندگان طریق «معرفت ام» قرار دارد همان
«پرتگاه تشبیه» است که خدا را در وصفی از اوصاف شبیه مخلوقاتش بدانند ،این
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امر سبب میشود به «دره شرك» سقوط کنند.
به تعبیر دیگر خداوند وجودی بیپایان و نامحدود از هر نظر اس ت و هرچ ه
غیر اوست از هر نظر محدود و متناهی اس ت .ای ن هم ان خ ط «تنزی ه» و پ اك
شمردن خداوند از نقا ص ممکنا
صفا

خداوند ضرور

اس ت .بن ابراین آنچ ه در مح دوده ش ناخت

دارد ،آن است که در شناخت صفا

تشبیه نشویم ،بهطوریکه صفا

او را مانند صفا

او دچ ار انح راف

سایر موجودا

تصور کن یم.

از طرف دیگر نیز نباید دچار انحراف تعطیل شویم ،بهطوری که در اثر اف راط در
تنزیه او بگوییم در هی حد و حدودی قادر به شناخت صفا
خداوند در آیا

 019و  051از سوره صافا

خدا نیستیم.

میفرماید« :منزه است خداون د

از توصیفی که آنها میکنند و او را به مخلوقا

تشبیه م ینماین د ،مگ ر بن دگان

مخلص خداوند» .این جمله گرچه به قرینه آیا

قبل از آن ناظر به نفی فرزن د و

همسر ب رای خداون د و ش بیه و همت ای او از ب تهاس ت ،ام ا درواق

معن ای

گسترده ای دارد که هرگونه توصین را شامل م یش ود .زی را توص ین انس ان و
اوصافی که برای خداوند میشمارد ،معموالً همان اوصافی است که در مخلوقا
و ممکنا

وجود دارد .بنابراین قرآن به انسانها یاد میدهد که آخ رین توص یفی

که میتوانند برای خداوند بهکار برند این است که بگویند« :خدا ب زرگت ر از آن
است که به وصن آید» .عالمه طباطبا ی معتقد اس ت عل ت من زه ب ودن خ دا از
وصن همه واصفان ،آن است که واصفان خدا را با مفاهیمی توصین میکنند ک ه
نزد خود آنها محدود است .برای ممال اگر خدا بیناس ت ،چش م ه م ب رای خ دا
اثبا

میکنند ،چون بینایی در میان خود آنان مستلزم داشتن چشم در سر است و

حال آنکه بینایی خدا محدود به چشم نیست .همچنین هی یک از اوصاف او قابل
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تحدید نیست و هی لفظی نمیتواند قالب تمام عی ار اس ماء و ص فا

او ش ود،

پس هر چه واصفان درباره خدا بگویند خدا از آن بزرگتر اس ت و ه ر آنچ ه از
خدا در توهم آدمی بگنجد ،باز خدا غیر از آن چیز است.
اما خدا از وصن عباد مخلص منزه نیست ،زیرا خدا بندگانی دارد که ایشان را
برای خود خالص کرده است .یعنی دیگ ر ه ی موج ودی غی ر خ دا در ایش ان
سهمی ندارد و خود خدا این افراد را بهعنوان بندگان خ الص معرف ی م یکن د و
خود را به ایشان شناسانده است و غیر خود را از یاد ایشان میبرد .بنابراین آن ان
تنها خدا را میشناسند و غیر خدا را فراموش میکنند و اگر غیر از خدا چیزی را
هم بشناسند توسط خدا میشناسند .لذا اگر چنین انسانهایی خداوند را توص ین
کنند به اوصافی خواهد بود که الیق ساحت کبریایی اوست و اگ ر ب ه زب ان ه م
وصن کنند هرچند الفاظ ،قاصر ،و معانی آنها محدود باشد ،اما به دنب ال وص ن
خود این اعتراف را دارند که بیان بشر ع اجز و قاص ر اس ت از اینک ه قال ب آن
معانی باشد و زبان بشر ناتوان است از اینکه اسماء و صفا
الفاظ حکایت کند .همچنانکه رسول خدا

خداوند را در قال ب

که س ید مخلص ان اس ت فرم ود:

پروردگارا من نمیتوانم تو را وصن کنم ،تو همانطور هستی که خ ود
خود

درب اره

فرمودهای (طباطبائی ،9774 ،ج.)871 :7

ازآنجاکه علم و دانش و بلکه تمام هستی ما محدود است ،هرگز نمیتوانیم به
کنه و حقیقت ذا

خداوند که نامحدود است ،عل م ی ابیم ،زی را آگ اهی از کن ه

چیزی به معنی احاطه بر اوست .چگونه موجود محدود میتواند بر ذا
احاطه یابد .همچنین شناخت «کنه صفا

خدا» که ع ین ذا

نامحدود

اوس ت نی ز ب رای

موجود محدودی همچون انسان امکانپذیر نیست .بنابراین آنچه از ذا

و صفا
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خدا میدانیم ،علم اجمالی بهشمار میآید و بیشتر بر محور آثار خداست .از سوی
دیگر چون الفاظ برای رف نیازمندیهای زندگی روزمره ما وض شدهاند ،هرگ ز
نمیتوانند بیانگر صفا

نامح دود ح ق باش ند .بن ابراین عل م ،ق در  ،حی ا ،

مالکیت و سایر الفاظی که بیانگر صفا

ثبوتیه و س لبیه خداون د هس تند ،رن گ

دیگری به خود میگیرند و گاه به تعبیراتی بر م یخ وریم ک ه در نظ ر س طحی،
متناقض و متضاد هستند .اما با دقت روشن میشود همه آنها بیانگر یک واقعی ت
است .برای ممال میگوییم خداوند هم اول ،هم آخر ،ه م ظ اهر و ه م در ب اطن
است ،با همه چیز است ،اما همراه آنها نیست ،جدا از همه چیز است ،اما بیگانه از
آنها نیست .اگر با معیار مفاهیم این الفاظ در موجودا

مح دود و ممک ن س خن

بگوییم ،آنچه وصن اول را دارد ،نمیتواند آخر باشد و چیزی ک ه ظ اهر اس ت
نمیتواند باطن باشد؛ اما هنگامیکه مفاهیم این صفا
میبریم و این الفاظ را در افق ذا

را درباره خداوند ب ه ک ار

بینهایت او میاندیشیم ،میبینیم که همه آنه ا

با هم قابل جم هستند ،زیرا موجود نامتناهی در عین اول بودن ،آخر و در ع ین
ظاهر بودن ،باطن است .بنابراین باید در حدود شناخت اوصاف جم ال و ج الل
خداوند توجه داشته باشیم که هی چیز در اوصاف مانند او نیست و او نیز ش بیه
هی چیز نیست .لذا در باب شناخت صفا

خدا همیش ه بای د ب ا چ راغ «ل یس

کممله شیء» حرکت کرد .با توجه به اینکه «کاف تشبیه» در «کممله» خود به معنی
ممل و مانند است ،قرار گرفتن این دو ،پشت سر یکدیگر برای تأکید خواهد بود.
بنابراین مفهوم آیه این است که هی چیز از آنچه ما میشناس یم و نم یشناس یم،
مانند خدا نیست و او از هر نظر بینظیر است .زیرا او وجودی مستقل بال ذا
نامحدود در تمام جها

(علم ،قدر  ،حیا

و

و اراده) است .اما غیر او ،وابسته و
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محدود و متناهی و ناقص است .بنابراین هی شباهتی می ان وج ود او ک ه کم ال
مطلق است با نقصان مطلق یعنی موجودا

امکانی وجود ن دارد .او غن ی مطل ق

است و غیر او در همه چیز فقیر و نیازمند او هستند.
در آیه  77سوره نحل آمده است« :برای خدا اممال و شبیه قا ل نش وید ،زی را
خدا میداند و شما نمیدانید» .مسلماً وجودی که از هر نظر واحد و یگانه اس ت،
شبیه و مانندی ندارد که اممالی از آن ب رای او انتخ اب ش ود .بن ابراین حت ی در
مواردی که ناچار میشویم برای نزدیک ساختن حقایق مربوط به معرف ت ام ب ه
ذهن خود و دیگران ،از ممالهایی کمک بگیریم و خدا را ب ه ن ور ی ا روح ع الم
هستی و مانند آن تشبیه کنیم ،باید فوراً متذکر شویم همه اینها تشبیههایی ناقص و
نارسا هستند.
با این توضیحا

روشن میشود اگر بر اسا

آیه «نور» (اللَّها نُووا السَّاما اِِ َ

الْأدوْضِ) ،خداوند بهعنوان نور آسمانها و زمین معرفی می ش ود و ی ا در آی ه 05
سوره «ق» خداوند از رگ گردن به ما نزدیکتر خوانده شده است ،هی منافاتی با
عدم وجود ممل و ممال برای خداوند ندارد ،زیرا آنچه وجود ندارد ،مم ل و مم ال
حقیقی است و اینها همه ممالهایی مجازی هستند که ب رای نزدی ک س اختن آن
حقیقت بیممال به اذهان و شناخت اوصاف او انتخاب شده اس ت .ل ذا ق رآن در
ذیل آیه  11سوره «نور» میفرماید َ « :يَضْرِبا اللَّها الْأدمْثالد لِلنَّاا ِ»؛ خداون د ب رای
مردم ممالهایی میزند تا حقایق را درك کنند.
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نتیجهگیری

با توجه به آیا

فراوان بر لزوم شناخت خداون د و س رزنش ب ر ت رك معرف ت

پروردگار ،شناخت خدا برای انسان ممکن است؛ در غیر این صور  ،ب ر اس ا
استدالل عالمه طباطبا ی در المیزان ،تمام اوامر الهی لغو خواهد ب ود و ک ار لغ و
هرگز از خداوند حکیم صادر نمیشود .البته پذیرش امکان شناخت خداوند برای
انسان از باورهای عمومی مسلمانان و حتی بیشتر ادیان است.
قرآن در محدوده شناخت خداوند ،با تفکیک ذا
رهنمون میشود که انسان راهی بهسوی شناخت ذا
به صفا

و صفا

الهی بر این مسئله

الهی ندارد و تنها میتوان د

خداوند علم یابد البت ه ب دون افت ادن در ورط ه تممی ل و تش بیه؛ زی را

خداوند موجودی نامتناهی و غیر مادی است و چون عالمه طباطبا ی در المی زان
به عینیت صفا

خدا با ذا

خداوند قا ل است ،بنابراین صفا

خداون د را ه م

نامحدود میداند .بنابراین شناخت خداوند تنها در محدوده تنزیه صفا
از سایر موجودا

خداون د

میداند .بر خالف برخی فرق اسالمی مانند مشبهه و مجس مه

که با تشبیه و تجسیم صفا

خدا به انسان ،شناخت خداوند را ممکن میدانند.
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فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 کاپلست،ن ،فردريک ( .)2731تاريخ فلسفه ،ترجمه امیر جالل الدين اعلم ،تاران نشر سروش. مکارم شیراز  ،ناصر( .)2733پیام قرآن ،قم چاپ جامعه مدرسین ،چ .3 -مطار  ،مرتضی( .)2713علل گرايش به ماديگر  ،تاران انتشارات صدرا.
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بررسی خداشناسی از منظر وحی با تکیه بر المیزان

