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 وصول روایات با خدا ذات در تفکر منع درروایات هرنمقا
  خدا ذات در تفکر طریق از حق به

  
  

   1سید حممد نوراللهی

  2میرنوراللهی حسن سید

  چکیده
 بـاری  ذات در تفکـر  منع بر کننده داللت روایات بررسی در

 خمتلف بیانات در السالم علیهم معصومین که بینیممی تعالی
 تـا  کنندمی منع حق حضرت ذات در تفکر از را مسلمانان خود

 بینـیم می طرفی از . نباشند شدگان تباه ۀزمر در مسلمانان
 پـاک  ذات ۀدربـار  مطالعه به اسالمی روایات از دربسیاری
 تاکیـد  رسید او به باید او خود از اینکه و متعال خداوند

 صـحه  مطلـب  ایـن  بر کریم قرآن از بسیاری آیات و است شده
از طـرف دیگـر بـه اصـل      . کنـد می تاکید را آن و گذشته

توحید بر اساس معارف دینی و عقلـی تنـها از طریـق    
این تامل بر آن است تـا تعـارض   .تفکر می توان رسید

ظاهری بین روایات ی از تفکـر در ذات اهلـی را بـا    
روایاتی که داللت دارنـد بـر اینکـه بایـد از خـود      

ــید    ــه او رس ــد ب ــیح داده و مرتفــع  ، خداون توض
سشی که در این مبحث مطـرح مـی شـود    مهمرتین پر.مناید

این است که آیا می شود در ذات خداوند متعال تفکـر  
در این جمال می کوشیم با هبره گیری از منـابع  منود ؟ 

روایی و تتبـع در شـروح دانشـمندان ، ضـمن تبیـین      
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صـحیحی از ایـن مقارنـه را ارایـه      ،مقصود برداشـت 
  .دهیم

  واژگان کلیدي
  خداشناسی، حقیقت، تدبر تفکر، ، خدا ذات

 طرح مساله
این نوشتار بـر آن اسـت تـا تعـارض ظـاهری       

روایات منـع تفکـر در ذات  حـق تعـالی را بـا      
روایات وصول به حق از طریق تفکـر در ذات اهلـی   
را مورد مداقه قرار داده و با تبیین مسـاله ،  

مسـاله اصـلی در   . پندار تعارض را بر طرف مناید
آیا : ان تقریر کرد این مقال را اینگونه می تو

با روایات متعدد منع تفکر در ذات حق تعالی می 
توان از خود حضرت حق به او رسید ؟ چگونـه مـی   
توان در حالیکه از تفکر در ذات حق منـع  شـده   
ایم ، خداوند ما را به خـود هـدایت کنـد ؟ در    
این جمال تا چه میزان می توان به حقیقت خداوند 

رد روایات منـع تفکـر   دست یافت ؟ آیا  با رویک
در ذات ، باب معرفت به خداوند بسته مـی شـود؟   

 از اول درجـه  در اسـت  شـده  سـعی  حتقیق این در
 کنـار  در و شود استفاده روایی اول دست منابع

 اهل امامان ادعیه شروح و موضوعی تفاسیر از آن
 برخـی  دیـدگاههای  و شـده  اسـتفاده  )ع(بیـت  

 و شـده  نقل حتقیق موضوع در علماء و دانشمندان
 بـه  را کاملی آگاهی تا گیرد قرار بررسی مورد
 روش بـر  عـالوه  حتقیـق  این در .مناید عرضه خماطب

 کتـب  از فـراوان  گیـری  هبـره  و ای کتاخبانـه 
 جمـازی  فضـای  در کـه  روز منابع به دانشمندان،

 تالش و شده رجوع خبشها از ای پاره در شده منتشر
 در حتقیق موضوع در اطالعات آوری مجع که است شده
 بـین  منطقـی  ارتبـاط  و گرفتـه  صورت کفایت حد

 .گرددمی برقرار مطالب
  کافی اصول بر مالصدرا شرح : الف

 گرفته صورت کافی اصول بر که شروحی هبرتین از
 آن بـر   شـیرازی  مالصـدرای  کـه  اسـت  شرحی است

 ٣ جلد در وی )١٣٨٩،٣/١٣٢مالصدرا،(. است نگاشته
 کـه  کنـد مـی  اشاره ١٣٢ ۀصفح کافی اصول بر شرح
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 بیشرت که بداند باید دانش جستجوگر و گر مطالعه
 هـا  آن از اندکی گروه مگر مردم ۀهم بلکه مردم

 دارای هسـتند  دانشمندان و علما ۀزمر در که که
 خـردی  بـی  و عقـل  ضعف . باشدمی ضعیفی عقلهای

 مشاهده اعصار و قرون متام در که است چیزی مردم
گرفتاری از بسیاری پدیدآمدن اسباب از و شودمی
 که هایی انسان. است بوده بشر برای مصائب و ها

 دور  افقهای دیدن توان از و  هستند نظر کوته
 انسـان  چنـین  مسلمًا . باشندمی ناتوان و عاجز
 بر دانایی رفیع های کرانه به دستیابی از هایی
 بـه  پرواز توان ها آن ۀاندیش مرغ و بوده کنار
 اینگونـه  . نـدارد  را دانـایی  و معرفـت  آمسان

 معـانی  صـفات  و ذات در تفکر توان هایی انسان
 کـه  حق ذات تنها نه .ندارند را پروردگار امسا
 عمومًا بلکه نیست یافتنی دست بشر ضعیف فکر با

 و ندارند نیز اهلی صفات از درستی درک ها انسان
 خود گرای حس ذهن با آنرا که مواقعی بسیار چه
 وهـم  با و کنندمی مقایسه حمسوسات با و سنجدمی

 امساء و صفات و  پرورانندمی ذهن در را آن خود
 ظاهر خود ذهن در موهوم و حمسوس صورت به را اهلی
 و  بشر فکر و عقل ضعف از مهه ها این . سازندمی

 . باشـد مـی  آدم بنـی  نظـری  کوته و نگری کوته
 در که است دالیل مهین خاطر به :گویدمی  مالصدرا
 منـع  حـق  حضرت ذات در بشر تفکر از اهلی شریعت

 خملوقـات  در کـه  شـده  گفته مردم به و است شده
 مقدس ذات و خداوند خود در و کنند تفکر خداوند

 از انـدکی  جـز  اینکه برای . ننمایند تفکر او
 هایشـان  عقل مردم سایر هستند صدیقان که مردم
 ندارد را باریتعالی ذات در تعقل و نظاره طاقت
منی او ۀنگران کوته فکر و بشر ناقص و ضعیف وعقل

 مرحوم . بیاورد طاقت او ذات به نظر در تواند
 مردم اکثر حال افزایدمی مثالی با املتاهلین صدر
 ها خفاش ۀنظار مانند حق حضرت ذات به نظاره در
 طاقـت  هـا  آن هرگـز  که باشدمی خورشید نور به

 خـاطر  بـه  بلکه . ندارند را خورشید نور ۀنظار
 و ها بیغوله کنج در و گریزان نور از بصر ضعف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   1393کالمی، سال چهارم، شماره شانزدهم، زمستان  –هاي اعتقادي پژوهشی پژوهش –فصلنامۀ علمی /  166 

 پنـهان  ها آن های تاریکی و ظلمات در و غارها
منـی  خارج خود خمفیگاههای آن از روز در و هستند
 فقـدان  خـاطر  به که است هنگام شب فقط و شوند
 بیـرون  ظلمـات  از و کنند پرواز توانندمی نور

 از مقـداری  بـه  هـا  آن که است گاه آن . آیند
مـی  انعکـاس  وسـتارگان  ماه توسط که نورخورشید

 امـا  . کنندمی درک را آن و یابندمی دست یابد
 ۀچشم و گذارند قدم توانندمنی هرگز نور صافی در

 گوید صدرا . سازدمی مضمهل و کور را آنان نور،
 زمانیکه است انسان حال مانند صدیقین احوال که
 که گونه مهان صدیق انسان پس .نگردمی خورشید به
 افکندمی نظر حق حضرت ذات به نگردمی خورشید به
منـی  طاقـت  را حـق  حضرت به نظر مدام او لیکن و

 بتواند که است بیرون او توانایی حد از و آورد
 اگر و بیفکند نظر حق حضرت به مداوم و پیوسته

 خاشع حق ذات عظمت برابر در او چشمان کند چنین
 ایـن  بـا  پیوسـته  نظـر  و افتدمی فرو و شودمی

 را بصـر  و دیـدن  و کنـد مـی  کوری ایجاد توصیف
 انـداخنت  نظر که است چنین این . سازدمی متفرق

 اضطراب و دهشت و حیرت ایجاد تعالی اهللا ذات به
مـی  الیعقـل  و مـدهوش  را انسان و کندمی عقل در

 هـا  گمراهـی  و ظلمـات  وادی به بسا چه و سازد
 . سازد رهنمون
 “ صـفاته  و اهللا ذات فی متعمقون “سخن این در
 قـدس  – شـیرزای  صدرالدین ربانی و متاله حکیم
 بـه  کـه  دارد بیاناتی حدیث این شرح در – سره

 از : فرمایـد مـی  وی . شـود می اشاره آن مضمون
 در (مالصدرا) مسکین این که است آن غریبه نوادر
 تـالوت  هنگـام  خود عادت به که گذشته های زمان
 آیات معانی در تأمل و تدبر حالت با کریم قرآن

 قلب در نگریستممی آن های اشارت و آن رمزهای و
 خواطر آن اشارهتای و حدید سوره این آیات از من

 آشکار بیشرت سری های عالمت وعلمی دواعی و قلبی
 کریم قرآن تفسیر به کردم شروع اینکه تا گشتمی
 آیات منودم آن تفسیر به شروع که آیاتی اولین و

 به که شوقی و عالقه شدت خاطر به. بود حدید ۀسور
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 کرده اهلام خودش نزد من بر خدا که آنچه اظهار
 مـن  بـه  خداوند که آنچه ابراز و . داشتم بود
 اخبار و اسرار لطائف از خودش پیش از داد یاد

 غریـب  هـای  نکتـه  و اهلیـه  علوم عجایب و شریف
 از بعد . ربانی اشارات و فرقانی رموز و قرآنی
 نظیر آیات از دیگری ۀعد و آیات آن تفسیر آنکه

 از پـس  و رسـید  اجنام به نور ۀآی و الکرسی ۀآی
 با و کردم برخورد حدیث این به سال چندین گذشت
 ایـت  بی خاطرم و نگریستیم آن به اعتبار چشم
 خاطر ا انبساط ایت بی و آمد جنبش و حرکت به

 مشـاهده  آن را هـدایت  عالمت که آن برای یافتم
 ۀحمـج  در سـلوک  و هـدایت  اصـل  که آنچه از منودم

 کـردم  شـکر  پـس  . بود توحید طریق از البیضاء
 منود عنایت من به که آنچه بر را متعال خداوند

 در صدرا . گفتم بسیار محد او کرم و  فضل بر و
 اهلـی  صـفات  و ذات در تعمق گاهی گویدمی ادامه
 مـذموم  آنچه اما . است مذموم وگاهی است ممدوح
  بدان ها عقل که است چیزهایی آن در نعمق است
 عقلـهای  اینکـه  و اهلـی  ذات در مجله من. رسدمنی

 اما . منایند تشبیه جسم به را ،باریتعالی ضعیف
 و قدرت و عظمت در تفکر است ممدوح که تعمقی آن

مـی  حـق  صفات به عقلها که آنچه و خداوند حکمت
 . باشدمی یابد دست تواند

  : مازندرانی صاحل مولی دیدگاه :ب
 درشرحی مازندرانی صاحل مولی دیگر نظرگاه در

 روایتـی  درج ضمن دارد کافی ۀروض و اصول بر که
 تفکـر  خصـوص  در آن سـند  ذکـر  و )ع(معصـوم  از

مازنـدرانی،مولی  (گویـد می چنین متعال درخداوند
 بن أمحد عن اصحابنا، من عده ):١٤١٤،٣/٢٠٤صاحل،
 العالء عن ، عبداحلمید بن حممد عن خالد، بن حممد
 علیـه  جعفر أبی عن مسلم، بن حممد عن زرین، بن

 "اهللا فی التفکر و ایاکم" : قال السالم
 مازندرانی صاحل مولی شودمی مشاهده مهانطورکه

 بـر  کـه  را روایت خود روایت اسناد ذکر از پس
 آن کـه  گویدمی و منایدمی بیان است حتذیر اسلوب

 حـق  صفات و ذات کنه معرفت طلب از است ،حتذیری
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 و علـم  منتـهی  در بشر تفکر کردن دور و تعالی
 هیهات هیهات: "گویدمی ادامه در ،وی حق کماالت

 و األدوات و اهلیئـه  ذی ادراک عـن  یعجـر  من اّن
 من الصفات، من نفسه علیه جبلت ما نیل عن یضعف
 حقـایق  تصـور  و أعضـائه  جزئیـات  دقـایق  تعّقل

 و صـفاته  و اهللا ذات ادراک من فهو قواه حمسوسات
 ابعـد  هـی  اّلتـی  کماالته و أوصافه حقائق تعّقل

 و أعجـز  مباینـه  اظهرهـا  مناسبته عنه االشیاء
 مازنـدرانی  صاحل مولی مطلب ادامه در و " أضعف

 تصور ختیلش و فهم بقدر را خدا که کسی : گویدمی
 حمـدود  خملوقات حدود به را او قطعًا کند توهم و

 پس است آورده مصنوعات قبیل مشار در و است کرده
 خداونـد  بزرگداشت و توحید مقام از شخصی چنین

 خداونـد  بـه  شرک حد در و است شده خارج متعال
  . است شده داخل بزرگ

 شـرح  ۀادام در مازنـدرانی  صـاحل  مولی مهچنین
 ایـن  در دیگری حدیث ذکر ضمن کافی ۀروض و اصول
 : گویدمی چنین باره
 بالکسر تزندق ، الفکر اهللا ذات فی أفکر من و"

 فیه فکر لیعرفه ء الشی فی النظر اعمال یفتح و
 بالکسـر  الزندیق و مبعنی تفکر و أفکر و فکر و

 ال من او الظلمه و بالنور القائل أو ۀالثنوی من
 و الکفـر  یـبطن  مـن  أو بالربوبیه و باهللا یومن
 بالتحدید اهللا ذات فی نظر من یعنی االیمان یظهر

 و التجسـیم  و التشبیه و التجزئه و التوصیف و
 هو کیف و هو أین و ۀالنهای و ۀالغای و املقدار

 "العظیم اهللا کفر و ربوبیته أنکر فقد هو متی و
 در کـه  کسی که است این شده ذکر حدیث معنای

 مـولی  . گرددمی زندیق کند تفکر تعالی اهللا ذات
 کـه  کندمی معرفی کسی را زندیق مازندرانی صاحل

 است ظلمت و نور به قائل یا است ثنویت به قائل
 ربوبیـت  و  خداوند به که است کسی زندیق یا و

 بـه  بـاطن  در کـه  کسـی  یـا  و ندارد ایمان او
 او بـه  ظـاهر  در ولـی  است کافر متعال خداوند
 کـه  است کسی توصیف این :گویدمی و دارد ایمان

 و جتزیه و توصیف حتدیدو با متعال خداوند ذات در
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مـی  نظر ایت، و غایب و مقدار و جتسیم و تشبیه
 و  زمان متعال خداوند برای شخصی چنین و افکند
 انکـار  قطعـاً  و گیردمی نظر در چگونگی و مکان

 عظـیم  خداونـد  بـه  و منایدمی تعالی حق ربوبیت
 صـاحل  مـولی  کـه  بود تفسیری این .باشدمی کافر

 تفکر به خداوند ذات در که کسی برای مازندرانی
 را فردی چنین سراجنام و است شده قائل پردازدمی

 داندمی زنادقه ۀزمر در شدن مشرده و دین از خروج
.  
 کتـاب  در کاشانی فیض مالحمسن دیدگاه بررسی . ج

  الوافی
 )٤/٣٨٣کاشـانی،فیض،الوافی، ( کاشـانی  حمقـق 
 ذات در تفکـر  نفـی  خصـوص  در را خـود  دیـدگاه 
 : منایدمی بیان اینگونه متعال خداوند

 اهللا ذات فی التفکر اهللا فی بالتفکر املراد لیس”
 الدهش و احلیره یورث ألنه منه ممنوع فانه سبحانه

 بـل  التوحیـد  ابواب فی کمامر العقل اضطراب و
 و صـنعه  عجائب و افعاله الی النظر منه املراد
 و جاللـه  علـی  تـدل  فاـا  خلقه فی امره بدائع

 علمه کمال علی تدل و تعالیه و تقدسه و کربیائه
 احاطته و قدرته و مشیئته نفاذ علی و حکمته و

 األلبـاب  اولی تفکر هذا و هلا معیته و باألشیاء
 و  األرض و الس�ـماوات  خلق فی ان عزوجل اهللا قال

 األلبـاب  ألولـی   آلیـات  الّنهـار  و الّلیل اختالف
 و جنوهبم علی و قعودًا و قیامًا اهللا یذکرون الّذین

 مـا  ربنـا   االرض و السـماوات  خلق فی یتفکرون
 قال و النار عذاب فقنا سبحانک باطال� هذا خلقت

 فتلک کثیره مواضع فی ٢٠:٣٠ آیاته من و سبحانه
 ألولی قدرته فی و اهللا فی التفکر جماری هی األیات
 ”  سبحانه ذاته ال العلم
 این در کاشانی فیض مالحمسن سخن مضمون به نقل

 در تفکر خدا در تفکر از مراد که است چنین باب
 است ممنوع قطعًا آن زیرا . نیست سبحان خدای ذات
 عقل اضطراب و دهشت و حیرت ایجاد اینکه برای .
 آن ذکـر  توحیـد  ابـواب  در که مهانطور . کندمی

 متعـال  خداونـد  در تفکر از مراد بلکه . گذشت
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 امر بدایع و آفرینش عجائب و خدا افعال به نظر
 جالل بر داللت تفکر گونه آن پس . باشدمی خلقتش

 و دارد او تعـالی  و تقدس و کربیائیش و خداوند
 و مشـیت  بودن نافذ بر و حکمتش و علم کمال بر

 بـا  ها آن معیت و اشیاء به اش احاطه و قدرتش
 در که است اولوالباب تفکر این و دارد داللت او

 این و است شده آن متذکر کریم قرآن خمتلف آیات
 برای او قدرت در و خداوند در تفکر جماری آیات

 . سبحان خداوند ذات در تفکر نه است دانشمندان
 ذات در تفکـر  خود بیان این در نیز فیض مالحمسن

 منحصر را تفکر و کندمی رد مسلم صورت به را خق
مـی  او خملوقـات  و آفریدگان و خداوند افعال در

 تفکر گونه این و اده فراتر را پا حتی و مناید
 او اسـتناد  و داندمی اولوااللباب خمصوص نیز را
 این در کریم قرآن فراوان آیات استنباط این در

  . باشدمی باره
 و حبـاراالنوار  در جملسـی  ۀعالم دیدگاه بررسی  -د

  مصنفاتش سایر
 ٣٢١ص حباراالنوار ٦٨ جلد در جملسی عالمه مرحوم

 تعبیـری  باریتعـالی  ذات در تفکر نفی خصوص در
 شـرح  فی العقول مرآه در را آن مشابه که دارد

 منـوده  بیـان  ٣٤١ ص ٧ جلد در الرسول آل اخبار
 و کـافی  حبار در جملسی مرحوم بیان چون اما است

 آن مضامینی بررسی به آن ذکر ضمن بود تر کامل
 التفکر فان" : فرمایدمی جملسی عالمه .پردازیممی
 فی االخبار فی کما ممنوع صفاته کنه و اهللا ذات فی

 و الـدهش  و احلیـره  یـورث  النـه  التوحیـد  کتاب
 النظـر  اهللا فـی  بالتفکر فاملراد العقل  اضطراب

 فـی  امـره  بـدائع  و صنعه عجائب و افعاله الی
 و تقدسـه  و کربیائه و جالله علی تدل فاا خلقه

 علـی  و حکمتـه  و علمه کمال علی تدل و تعالیه
 انـه  و باالشیاء احاطته و قدرته و مشیته نفاذ

 اخللـق  هذا یخلق مل حکمته و علمه لکمال سبحانه
 عقـاب  و ثـواب  و معرفه و  تکلیف غیر من عبثا
 هـذه  غیـر  باقیـه  اخـری  نشـأه  تکن مل لو فانه

 اآلالم و املکاره بأنواع احملفوفه الفانیه النشاه
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 اّنما فحسبتم أ تعالی قال کما عبثا خلقها لکان
 هـذا  و ترجعـون  ال الینا انکم و عبثا خلقناکم

 خلـق  فی ان تعالی قال کما  االلباب اولی تفکر
 آلیات النهار و اللیل اختالف و االرض و السماوات

 و قعودا و قیامًا اهللا یذکرون الذین االلباب ألولی
 االرض و السماوات خلق فی یتفکرون و جنوهبم علی

 عـذاب  قنـا  و سـبحانک  باطال� هذا خلقت ما ربنا
  “النار

 به را موضوع این حباراالنوار مصنف بیان مفهوم
 از مستنبط که ایشان دیدگاه از که فهماندمی ما

 وکنه اهللا ذات در تفکر است، )ع( معصومین روایات
 کتـاب  در کـه  مهـانطور . اسـت  ممنوع قطعا صفاتش
 تفکـر  آنکه برای. است منوده بیان را آن توحید

 اضـطراب  و دهشت و حیرت ایجاد حق حضرت ذات در
 در تفکر از مراد او دیدگاه از پس . کندمی عقل

 صنع عجائب و افعال به منودن نظر متعال خداوند
 که . باشدمی خلقتش در او امر بدائع و خداوند

مـی  او تعـالی  و تقدس و کربیایی و جالل به داللت
 مشیت نفاذ و حکمت و علم کمال بر داللت و مناید

 قطعـاً  و . دارد اشـیاء  بـه  او ۀاحاط و قدرت و
 علمش کمال برای است منزه و پاک متعال خداوند

 بـدون  و بیهـوده  را خملوقات این او و حکمتش و
 . است نیافریده عقاب و ثواب و معرفت و تکلیف

 نشأه این از غیر دیگری ابدی نشأه نبود اگر و
 و مکـاره  انواع با است پوشیده که دنیوی فانی
 شـد مـی  بیهوده خداوند آفرینش و خلق حتمًا آالم

مـی  آیـا ” : فرمایدمی متعال خداوند که مهانطور
 سوی به و ایم آفریده بیهوده را مشا که پندارید
  “کنیــــدمنــــی بازگشــــت مــــا

 حنـوه  ایـن ) ١٤٠١،١٤٠٩،٧/٣٤١جملسـی،حممدباقر، (و
 . اسـت  اولوااللبـاب  و خـرد  صاحبان ۀشیو تفکر،

 قـرآن  از دیگری آیات در اولوالباب که مهانطور
 خالئق بیهوده تو خداوندا که دهندمی شهادت کریم

 "باطال� هذا خلقت ما ربنا:" ای نیافریده را
 ١٠ ج العقول مرآه کتاب در مهچنین جملسی عالمه

 : گویدمی ٣ حدیث ذیل ١٣٧ ص
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 اهللا ذات فـی  ۀاملخاصـم  ۀکثـر  عـن  ۀکنای هنا و”
 ادراکها، عن ۀقاصر العقول فان صفاته و سبحانه

 کتـاب  فـی  مـر  کمـا  فیها التفکر عن ی لذا و
 فیهـایقرب  ۀاخلصـوم  و التفکـر  ۀکثر و التوحید،

 حلیره رای الی رای من االنتقال کثره من االنسان
 من تری کما ادراکها، عن عجزها و فیها العقول
 سلکوا فام لذلک، املتصدین املتکلمین و احلکماء
 و الکتـاب  فـی  ورد مبـا  االکتفاء و شتی، مسالک
 یحتمـل  و أولی، و أحوط فیها اخلوض ترک و ۀالسن

 و الباطل، الی احلق من االنتقال املراد یکون أن
 اخلوض و اهللا فی اجلدال فان الکفر، الی االیمان من
 ، الشبه و الشکوک یورثان صفاته کنه و ذاته فی

 اهللا فـی  یجـادل  من الناس من و" :تعالی اهللا قال
 جـل  قـال  و "منیر کتاب ال و هدی ال و علم بغیر
 آیاتنـا  فـی  یخوضون الذین رأیت اذا و " شانه

 انکم . غیره  حدیث فی یخوضوا حتی عنهم فاعرض
 “.ذلک فی اآلیات من ذلک غیر الی " مثلهم اذا

 حـدیث  ایـن  :گویـد مـی  خبش این در جملسی ۀعالم
 و سـبحان  خداوند ذات در خماصمه کثرت از کنایه
 ادراک از عقلـها  حقیقتًا پس . باشدمی او صفات
 تفکر از دلیل مهین به و قاصرند حق صفات و ذات
 در خصومت و تفکر کثرت و است شده ی دو آن در
 بـه  رایـی  از انتقال کثرت به را انسان دو آن

 کـه  شـود مـی  موجـب  و سازدمی نزدیک دیگر رایی
 آن و کنـد  تغییر اش عقیده و نظر و رای انسان

 عقل عجز و است موضوع آن در عقول حیرت دلیل به
 که مهانطور .باشدمی تعالی حق ذات ادراک از ها
 مسـلک  بـه  کـدام  هـر  متکلمـین  و حکما بینیمی

 ۀعالم نظر به و اند رفته متفاوتی  و ای جداگانه
 سـنت  و کتـاب  در آنچـه  به ، منوده اکتفا جملسی
 حـق  ذات در خـوض  از منودن ترک و است شده وارد

 نزدیک احتیاط به و تر شایسته او صفات و تعالی
 تعمـق  و خـوض  این در دارد احتمال و . است تر

 به ایمان از و باطل سوی به حق از انتقال موجب
 خداوند موضوع در جدال قطعًا پس . باشد کفر سوی

 و شـکها  ایجـاد  او صفات کنه و ذاتش در خوض و
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 متعال خداوند که مهانطور .کندمی خمتلف های شبهه
 خداونـد  امـر  در مـردم  از گروهی و :فرمایدمی

مـی  جمادله روشن کتاب و هدایت بدون و علم بدون
 هنگامیکـه  و : فرمایدمی دیگری جای در و کنند
 فرو(کنند می خوض ما آیات در که را کسانی دیدی

 ترتیب این به ... گردان روی هاآن از) روندمی
 کافی اصول بر شرحی آنرا که العقول مرآه مصنف

 سره قدس جملسی باقر  حممد عالمه یعنی است نگاشته
 تفکـر  نفی مساله تبیین به خود شیوای بیان با
 روایـت  شـرح  ضـمن  و پرداخته تعالی حق ذات در

 منوده روشنگری آن به نسبت کلینی مرحوم از کافی
  . است

 ذیـل  در الوااللباب روش در جملسی ۀعالم مهچنین
 : فرمایـد مـی  عمـران  آل ۀسـور  191 و 190 آیات

 . اسـت  خرد و عقل صاحبان تفکر ، تفکری چنین”
 از 191 و 190 آیـات  در متعال خداوند که مهچنان

 آفرینش در مسلم بطور : فرمایدمی عمران آل ۀسور
 و آیـات  روز و شـب  اخـتالف  و زمـین  و ها آمسان

 حال در که آنان خردمندان برای است هایی نشانه
 متـام  در( خوابیـدن  درحالت و نشسته و ایستادن

 و ها آمسان خلقت در و هستند خدا یاد در ) حاالت
 ایـن  خداونـدا  کـه  دارنـد  اندیشه و فکر زمین

 از تو . ای نیافریده هدف بی و باطل را آفرینش
 از را مـا  پـس  . هستی منزه بیهوده و عبث کار

 بسیاری موارد در مهچنین و . کن حفظ دوزخ عذاب
 آیاته من و – ... آیاته من و: فرموده قرآن از

 تفکـر  منشـأ  و جمـری  کـه  اسـت  آیات مهین و ...
 اوست وصفات خدا به مربوط امور در عقل صاحبان

 شده روایت )ص( اسالم پیامرب از که )اهللا ذات نه(
 مشـا  که کنید فکر خدا های نعمت در : فرمود که

 “  مناییـد  تقـدیر  را او میـزان  توانیـد منـی 
 )٣١٨-٢/٣١٥م ،١٩٨٣حممدباقرجملسی،(
 
 غرر بر خوانساری مجال آقا شرح  بر نگاهی  -هـ

  الکلم درر و احلکم
 بر که شرحی در “سره قدس”  خوانساری مجال آقا
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 ٨٤٨٧ حدیث ذیل در دارد )ع( مومنان امیر کلمات
 کـه  هـر ” : گویـد می “احلد اهللا ذات فی تفکر من”

 در تفکر مراد ، کند احلاد خدا ذات در کند تفکر
 حمالست آن معرفت که زیرا است تعالی حق ذات کنه

 بـه  لغـت  در احلاد و ولغوست عبث آن در تفکر و
 آن اسـتعمال  شده شایع. است چیزی از میل معنی

 آن به و باطل به حق از و راست راه از میل در
 حـق  وجـود  انکـار  باهللا نعوذ که را کسی اعتبار
 که است این مراد و گویندمی “ملحد”  کند تعالی

 بـراه  رفـنت  و اسـت  راست راه از میل تفکر مهان
 سبب اینکه یا ، است عبث و لغو که زیرا باطل،

 این مثل شود،می باطلی در افتادن و حق از میل
 شود تعالی حق جتسم به اعتقاد سبب باهللا نعوذ که
 خملوقـات  سایر از دیگر موجودی به او تشبیه یا
 وجـود  انکار معنی به احلاد سبب که است ممکن ،و
 )٥/٣٠٥سید مجال خوانساری،( “ شود تعالی حق

 تفکر من” ٨٥٠٢ روایت ذیل در تصنیف مهان در و
 در کنـد  تفکر که هر : گویدمی “وفق اهللا آالء فی

 تعالی حق یعنی شود، داده توفیق خدا های نعمت
 دهد فرمانربداری و واطاعت حق راه توفیق را او
 اهللا ذات فـی  تفکر من و” ٨٥٠٢ حدیث ذیل در و .

 خدا ذات در کند تفکر که هر” : گویدمی “تزندق
 انکار که گویند را کسی “زندیق” . گردد زندیق
 ملحد را او مشهور به در که کند تعالی حق وجود

 زنـدی  آن اصـل  : که اند گفته بعضی و گویندمی
 متعارف چنانکه اند داده تغییر عربان که بوده

 یعنـی  “زنـدی ” و انـد  کرده زندیق و. ایشانست
 جمـوس  میـان  بوده کتابی آن که “زند” به منسوب
 آن اصل که اند گفته بعضی و “زرادشت” به منسوب

 قبل که فقره اینست و ضعیف یعنی بوده “دین زن”
 تفکر که کندمی براین داللت که شد مذکور این از
 مشهور معنی به احلاد سبب تعالی حق ذات کنه در
 و اهللا صلوات حضرت آن به فقره این نسبت و شودمی

 منع اصل در اما نیست معلوم چند هر علیه سالمه
 شـبهه  عقـال�  آن بـودن  عبث و ولغو شرعًا، آن از

 )٥/٣٠٨مهان،(. “ نیست
 خوانسـاری  مجال آقا شودمی مشاهده که مهانطور
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 با نگاشته دررالکلم و احلکم غرر بر که شرحی در
 را روایات آن از مقصود خوبی به روایت چند ذکر

 را خداوند های نعمت در تفکر و است کرده بیان
 و حـق  راه در کـه  تـوفیقی  دانسـته  توفیق سبب

 ذات در تفکر اما . است او فرمانربداری و اطاعت
 . است دانسته وگمراهی احلاد موجب را حق حضرت

  الوسائل مستدرک کتاب در نوری حمدث دیدگاه - و
 مستنبط و الوسائل مستدرک کتاب در نوری حمدث
 فی الکالم جواز عدم باب در ٢٤٧ ص ١٢ ج املسائل

 ١٤٠١٦ روایت ذکر ضمن ذلک، فی التفکر و اهللا ذات
 گویدمی چنین تفسیرش در عیاشی مسعود بن حممد از
 مسعده عن ، تفسیره فی العیاشی مسعود حممدبن” :
 رجـال  أن : )ع( أبیه عن حممد جعفربن عن ۀصدق بن

 لـه  نـزداد  ربنا تصف هل )ع( المیراملومنین قال
 فیمـا  فقـال  الناس خطب و فغضب ۀمعرف به و حبا
 مـن  القـرآن  علیـه  ذلک مبا عبداهللا یا علیک قال

 به فائتم معرفته من الرسول فیه تقدمک و صفته
 حکمتـه  و نعمـه  هی فامنا هدایته بنور استضی و

 مـا  و الشاکرین من کن و اوتیت فخذما أوتیتها
 الکتـاب  فـی  علیـک  لیس مما علمه الشیطان کلفک
 فکل أثره اهلدی أئمه و الرسول ۀسن فی ال و فوضه
 عقلـک  قدر علی اهللا عظمه تقدر ال و اهللا الی علمه

 أن عبـداهللا  یـا  اعلـم  و اهلـالکین  مـن  فتکـون 
 عـن  اهللا أغنـاهم  الـذین  هم العلم فی الراسخین
 اقرارًا الغیوب دون املضروبه السدد علی االقتحام

 فقـالوا  احملجوب الغیب من تفسیره جهلوا ما جبهل
 اعرتافهـم  اهللا مـدح  قد و ربنا عند من بکل آمنا

مسـی  و علمـا  بـه  یحیطوا مل ما تناول عن بالعجز
 کنهـه  عـن  البحث یکلفهم مل فیما التمعق ترکهم
 )١٤٠٧،١٢/٢٤٧نوری،میرزاحسین،(” رسوخًا

 بـه  راجع تفکر حنوه خصوص در مخینی امام دیدگاه
 متعال خداوند
 چهـل  شـرح  کتاب در حدیثی ذکر با مخینی امام

 :فرمایندمی چنین خود حدیث
 اهللا رضـوان  -یعقـوب  بن حمم�د الی املّتصل بسندی

 عـن  أبیـه،  عـن  ابـراهیم،  بـن  علـی  عن -علیه
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 علیـه  عبـداهللا  أبـی  عـن  السکونی، عن الّنوفلی،
 :یقول الس�الم علیه امیراملونین کان“:قال الس�الم

 اتق و جنبک اللیل عن جاف و قلبک بالتفکر نبه
 )١٣٨٩،٢/١کلینی،حممدبن یعقوب،(”.ربک اهللا

 بـود  :فرمـود  -السـالم  علیـه  -صـادق  حضـرت 
 آگـاه  :فرمودمی که -السالم علیه -امیراملؤمنین

 از کردن دور و منودن، اندیشه به را خویش دل منا
 پروردگـار  خداوند بپرهیز و را، خود لوی شب،

 .را خویش
 “یقـول ” یـا  “قال“از غیر مفادش “یقول کان”
 اسـتمرار  و دوام  ۀاستفاد آن از که زیرا است،

مـی  مکرر را کالم این حضرت شودمی معلوم .شودمی
 .فرمودند

 از بیدارکردن و غفلت از دادن آگاهی وتنبیه،
 است، مناسب معنی دو هر جا این در و .است خواب
 و مغمور، غفلت در تفکر، از قبل قلوب، که زیرا

 و آیند، در غفلت از آن با و اندرند، خواب در
 غفلت و بیداری و خواب و شوند انگیخته خواب از
 خمتلـف  هـم  با نفس ملکوت و بدن ملک هوشیاری و

 ملـک  ۀجنـب  و بیـدار،  ظـاهر،  چشم بسا چه .اند
 خـواب  در بصـیرت  و بـاطن  چشـم  و است، هوشیار
 .است بیهوشی و غفلت در نفس ملکوت ۀجنب و گران،
 از است عبارت آن و .است فکر اعمال تفکر، و

 نتـایج  آوردن دست به برای معلومه امور تربیت
 مقامـات  از که تفکری از است اعم آن و جمهوله،
 چنین انصاری ۀخواج را آن که زیرا است، سالکین
 البصیره تلمس التفکر ان اعلم” : فرموده تعریف

 )٣٠انصـاری، خواجـه عبـداهللا،   (“ البغیه الستدراک
 جـو  و جست از است عبارت ، تفکر که بدان یعنی
 را خـود  مطلـوب  ملکوت، چشم و قلب بصیرت منودن
 قلـوب،  مطلوبات است معلوم و . آن ادراک برای

 شـریف  حدیث این در جهت این از و ، است معارف
 قلوب به راجع خاص معنی تفکر، از مقصود ، نیز

 و بسیار اطالقات را قلب و . است ها آن حیات و
 مردم عامه و اطب�اء پیش . است مشاری بی اصطالحات

 و قـبض  با که صنوبری گوشت پارچه بر شود اطالق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  177   / خدا ذات در تفکر طریق از حق به وصول روایات با خدا ذات در تفکر منع درروایات هرنمقا 

 در و کند، پیدا جریان ها شریان در خون آن بسط
 گردد ، است لطیفی خبار که حیوانی روح تولید آن
 . شود اطالق نفس مقامات بعضی به حکما پیش و .
 مراتبـی  و مقامـات  آن بـرای  عرفـان  اصـحاب  و

 از خارج ها آن اصطالحات بیان در غور که قائلند
 در شریفه احادیث و کریم قرآن در و .است وظیفه

 متداولـه  معـانی  از یک هر به ، خمتلفه مقامات
 اذ” چه چنان . است شده اطالق خاص�ه و عامه بین

 معنـای  بـه  “ )١٨غـافر، (احلنـاجر  لـدی  القلوب
 “ هبا یفقهون ال قلوب هلم” و ، اطباء پیش متعارف

 و حکما، ۀالسن در متداول معنی به) ١٧٩اعراف،(
 شهید هو و السمع القی او  قلب له کان ملن ذلک”

 و ، یافته جریان عرفا اصطالح طبق بر) ١٣٦ق،( “
 معنـی  مقصـود،  تفکر، مناسبت به شریف حدیث در

 مراتب از بعضی خصوصا و . است حکما پیش متداول
 عـن  جاف” قوله .دانندمی اصطالح اهل چنانچه آن

 جافـاه  و . است بعد معنی به جفا “جنبک اللیل
 در نبا،چنانچه: ای:الفراش عن جنبه فتجافا عنه

 جماز دادن، نسبت شب به )را( جمافاه و.است صحاح
 داده قـرار  فـراش  شـب  که آن یا است اسناد در
 اسناد و کلمه در حقیقت که آن یا ادعًا، )شده(

 چنان ، است استعمالی و جدی ۀاراد در فرق و است
 فقیه شیخ و اند داده احتمال جمازات مطلق در چه

 اصفهانی رضای )حممد( شیخ آقا متبح�ر ادیب اصولی
 داده مقـال  بسـط  آن اطراف در “احلال جلی�ه” در

 برخاسنت از شده آورده کنایه آن باجلمله و است،
  .عبادت برای شب در خواب فراش از

 ذات در تفکر درباره آملی زادهحسن عالمه دیدگاه
 خدا

 تفکر درباره اهللاحفظه آملی زادهحسن عالمه    
 آن از خبشی که دارند ارزمشندی مطالب خدا ذات در
 :)٤/١٧٦آملی،حسن زاده،(کنیممی ذکر را

 ذات در گفتگـوى  كـه  اند كرده منع اینكه    
 از صـحبت  هـیچ  كه نیست این معنایش نكنید خدا

 پرداخته پیغمرب احكام به فقط و نشود خداشناسى
 مهه این بود طور این اگر .اخالق و مسائل از شود
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 معرفـت  اینكه بر اخبار و قرآن در شد منى تأكید
 عبـادة  مـن  خري ساعة تفّكر” :كنید پیدا خدا به

 )٦٩/٢٩٣م ،١٩٨٣جملسی،حممد باقر،(“سنة سّتني
 چگونـه  ندانـد  را خـدا  بزرگـى  كسى اگر    
 و علـم  اگـر  و كرد؟ خواهد اطاعت را او اوامر
 از خفـا  در چطور نباشد معرتف كامال را او قدرت

 نكننـد  تصـدیق  را او لطـف  اگـر  و ترسد؟ مى او
 الـدین  أو�ل” پـس  منایـد؟  توبه و بازگشت چگونه

 )١، خطبه ٣٩صبحی صاحل،ج البالغه، ص (“معرفته
 معرفت چیزهاىي چه به انسان كه دید باید    

 .چیست معرفت معىن و كند مى پیدا
 صـفات  كـردن  درك از اسـت  عبـارت  معرفت    
 ممتـاز  دیگـر  موجـود  از را موجود یك كه مشّخصه

 را مشا .شوید مى مشر�ف معّلا كربالى به مثال .كند مى
 رفتـه  مرتبـه  یـك  اگر كنند، مى مطهر صحن وارد

 الشهدا سید حضرت صحن اینجا كه شناسید مى باشید
 سابقا كه آن هاى نشاىن كه زیرا است؛ الس�الم علیه
 مطابق كامال بینید مى فعال اینكه با بودید دیده
 قبله، در احلاجات، قاضى در زینبیه، در مهان است

 .است مهان عینا صحن، حجرات
 كـربال  در كه است این مشا معرفت این علت    

 حضـرت  صـحن  اگر است مّتصف صفات این به صحن یك
 مهـان  به متاما كربال هاى مدرسه و مسجدها و عب�اس
 نـه؛  كردید؟ مى پیدا معرفت مشا آیا بودند صفات
 عبـاس  حضرت صحن شاید دادید مى احتمال كه زیرا
 .باشد

 ع( علی امام کالم در خداوند ذات در تفكر از ى
( 

 الكتـاب  ىف لیس مما علمه الشیطان كلفك ما و"
 آله و علیه اهللا صلى( النىب سنة ىف ال و فرضه علیك

 اهللا اىل علمـه  فكـل  أثـره  اهلـدى  أئمة و )سلم و
 زمحت با را آن آموخنت شیطان چه آن و ؛"سبحانه 

 بر آن دانسنت خدا كتاب در كه منوده حتمیل تو به
 علیه اهللا صلى( خدا رسول سنت در و نشده واجب تو
 نیست آن از اثرى معصوم امامان و )سلم و آله و

 .واگـذار  سبحان خداى به را آن علم و كن، رها
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 تكلفـات  از كه را تعاىل حق ذات كنه شناخنت یعىن
 آن بیـت  اهل هدى ائمه از مقصود و .است شیطان
 )٨٧ج البالغه، خطبه . (است حضرت

 خداوند ذات در تكلم از ى
ج البالغـه ، خطبـه   (می فرماید) ع(امام علی 

 األهـام  ارمتـت  اذا ارمتـت  اذا القـادر  هو):"٨٧
 مـن  املـربأ  الفكـر  حاول و قدرته، منقطع لتدرك
 غیـوب  عمیقـات  ىف علیـه  یقع أن الوساوس خطرات

 كیفیـة  ىف لتجـرى  الیه القلوب توهلت و ملكوته،
 تبلغـه  ال حیـث  ىف العقول مداخل غمضت و صفاته،
 جتـوب  هـى  و ردعهـا  ذاتـه،  علم لتناول الصفات
 اذ فرجعت سبحان الیه متخلصة الغیوب سدف مهاوى
 كنـه  االعتسـاف  جبـور  ینـال  ال بأنه معرتفة جبهت

 مـن  خـاطرة  الرویات أىل ببال ختطري ال و معرفته،
  ."عزته جالل تقدیر

 ادامـه  در ٨٧ خطبـه  در )السـالم  علیه( امام
  :فرماید مى قبل مطالب
 و اوهـام  متـام  هرگاه كه است قادرى مهان او"

 و كنند، درك را قدرتش اندازه خبواهند ها اندیشه
 عمق به خبواهند شیطاىن وساوس از منزه افكار مهه

 و عاشـق  هـاى  دل مهـه  و بربند، پس ملكوتش اسرار
 را صـفاتش  چگـونگى  تـا  آورده روى او به شیدا

 در ذاتش حقیقت درك براى ها عقل مهه و دریابند،
 باز را آنان خدا منایند، سري شدىن نا وصف عواملى

 بربند، پى ذاتش كنه به توانست خنواهند و دارد مى
 عوامل هاى تاریكى و هولناك هاى راه در كه حاىل در

 خـدا  سـوى  بـه  اخالص روى از زده پا و دست غیب
 ذات حقیقت درك از( كه زمان آن پس منایند، توجه

 و شـده  منـع  )و مانـده  بـاز  تعـاىل  حق صفات و
 حتمـل  بـا  كه كنند مى اعرتاف بازگشتند مأیوسانه

 كنـه  بـه  توان منى ها رفنت برياهه بسیارى و مشكالت
 شـكوه  و عظمـت  اندازه و یافت، دست خدا معرفت

  .كند منى خطور اندیشمندان ذهن به او جالل و عزت
 مهـه  بـر  كه .است قادرى مهان خدا القادر؛ هو
 " .دارد قدرت چیز

 عقول ناتواىن به راجع )السالم علیه(صادق امام فرمایش
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 خدا ذات حقیقت درك از
 پس" :فرمود مفضل به )السالم علیه( صادق امام

 كنند مى اختالف خدا درباره مردم چرا :گفتند اگر
 مردم عقل و فهم زیرا :گفت باید آنان پاسخ در
 طلب در و است، ناتوان و قاصر او عظمت درك از

 و انـد،  كـرده  جتـاوز  خـود  اندازه از او معرفت
 آن بـا  كنند، پیدا احاطه او كنه به خواهند مى
 پست او از خفا در كه امورى و آن ادراك از كه

 كـدام  هر و شده حريان رو این از .عاجزند ترند
 كـه  چیزهـاىي  مجلـه  از انـد،  گفته سخىن ناداىن به

 معرفـت  از عقل و است اهلى اقدس ذات از تر پایني
 تابد مى جهان بر كه است آفتاب این است عاجز آن
 فالسفه سبب این به و داند منى را او حقیقت كسى و

 بعضـى  انـد،  گفتـه  خمتلـف  هـاى  سخن آن حقیقت در
 دهاىن و است آتش از پر و خاىل تو فلكى :اند گفته
 شود، مى ساطع آن از شعاع و حرارت این كه دارد

 اى عـده  و اسـت،  ابـر  ماننـد  :اند گفته بعضى و
 كه است مانند اى شیشه و شفاف جسم او :اند گفته

 و كنـد  مى جذب خود به و قبول را حرارت عامل در
 هـم  برخـى  .فرسـتد  مـى  عـامل  بـه  را خـود  شعاع
 هـم  بـه  دریـا  از كه است لطیفى جسم :اند گفته

 آتـش  از مشارى ىب ذرات :اند گفته بعضى و رسد، مى
 :انـد  گفتـه  بعضى باشد، مى جمتمع هم دور كه است

 در سپس .گانه چهار جواهر از غري است پنجم جوهر
 صـفحه  اند گفته اى دسته اند، كرده اختالف آن شكل

 اندازه و مقدار در چنني هم و . ...است ناورى
 در اقـوال  اخـتالف  مهني پس . ...دارند اختالف آن

 درسـت  را حقیقـتش  كـه  آن بـر  است دلیل آفتاب
 دیده چشم به كه آفتاب این گاه هر و اند نیافته

 دربـاره  هـا  عقل كند، مى درك را او حس و شود مى
 یافـت  تواننـد  چگونـه  عاجزنـد  آن حقیقـت  درك

 هـم  و از و نیایـد  در حـس  بـه  كه را خداوندى
 " .است پوشیده

 “خدا طریق از خدا شناخت” احادیث باره در حبثى
 شناخت” از مقصود در این خبش باید دانست که 

  . چیست؟ “خدا به خدا
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 ایـن  در اسالمى  نصوص جمموع در تأم�ل با آنچه
 خداى شناخت كه است این ، آید مى دست به باره

 هـیچ  و نیست ممكن او خوِد وسیله به جز ، حقیقى
 شایسته كه گونه آن را او تواند منى خدا جز كس

 خداوند ، رو این از . كند معر�ىف مردم به ، است
 الزم خـود  بـر  را خـود  سـوى  بـه  مردم هدایت ،

 ع�َلی�َنا إ�نَّ ” : فرماید مى كه چنان ، است دانسته
 “ماست عهده بر ، هدایت ، گمان ىب )١٢لیل،(َلْله�د�ى

.  
اکنون باید پرسید خداوند خود را چگونـه بـه   

  است؟ شناسانده خالیق 
می بینیم که خداوند منان بـه هـر شـکل ممکـن     
خودش را به مردم معرفی منوده و به انسان ابزار 

به ایـن  .درونی و بیرونی خداشناسی را داده است
کـه  ) ع( خاطر صدوق در تفسـیر سـخن امـام علـی    

 :می گوید" اعرفوا اهللا باهللا: " فرمود
 بع�قوِلنا ع�ر�فناه� إن أل�ّنا ؛ ب�الّلِه الّله� ع�ر�فَنا"
 جـل  و عـز  ع�ر�فناه� إن و ؛ واِهب�ها جل و عز َفه�و�

 باِعُثه�م جل و عز َفه�و� : ح�ج�ج�ِه و ر�س�ِلِه و ب�َأنب�یاِئِه
 ع�ر�فنـاه�  إن و ؛ ح�ج�جـا  م�تَِّخـُذه�م  و م�رِسـُله�م  و

 َفب�ـهِ  ، م�حـِدُثها  جـل  و عـز  َفه�ـو�  ب�َأنُفِسـنا 
 او اگر چون ؛ شناختیم خدا با را خدا ".ع�ر�فناه�

 ، خبشیده مهو را خرد ، بشناسیم ِخردهاميان با را
 هـایش  حج�ـت  و فرسـتادگان  و پیامربان با اگر و

 را آنـان  خود، ، جل و عز خداى باز ، بشناسیم
 بـر  حج�ـت  عنـوان  بـه  و فرستاده و انگیخته بر

 هـم  باز ، بشناسیم خود نْفس با اگر و ، گرفته
 خدا پس . است آورده پدید را آن جل و عز خداى

  " .امي شناخته خدا با را
 سرشـت ” ، خـود  شـناخت  براى ، متعال خداوند
 انسان وجود درون� در را “دل و خرد ، خداشناسى

 از بريون در را انبیا و وحى و ـ است داده قرار
  .او اده است وجود

 علـى  امـام  كه طور مهان ـ اهلى انبیاى وظیفه
 ، خرد و فطرت هدایت : "است فرموده السالم علیه

 دیـده  از معرفـت  هـاى  حجـاب  و موانع زدودن و
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  : آاست
 ، َأنب�یـاَءه�  إ�َلیه�م واَتر� و ، ر�س�َله� فیه�م َفب�ع�َث

 م�نِسـى�  ی�ـَذكِّروه�م  و ، ِفطر�ِتـهِ  میثـاقَ  ِلی�سَتأدوه�م
 ی�ـثريوا  و ، ب�التَّبلیغ� ع�َلیه�م ی�حَتج�وا و ، ِنعم�ِتِه

ـج  "(اَملقِدر�ِة آیاِت ی�روه�م و ، الع�قول� د�فاِئَن َله�م
 )١١/٦٠جملسی، (و ) ١البالغه، خطبه 

 و انگیخـت  بـر  آـا  میان را فرستادگانش پس
 تـا  فرسـتاد  سویشان به پى در پى را پیامربانش

 یاد از نعمِت و خبواهند آنان از را فطرتش پیمان
 ،]دعوتش[ ابالغ با و آورند یاد به را اش برده

 را آنان خر�ِد هاى دفینه و كنند احتجاج مردم بر
 آنـان  بـر  را قـدرتش  هـاى  نشانه و كشند بريون

  . بنمایانند
 احادیـث  در برخی از كه طور مهان براین، بنا
،  معرفـت  ) ١١/١٤٣جملسی، حممدباقر، ( ، است آمده

 بـه  را معرفـت  ابزار كه اوست .خداست از جانب
 را میسـر  آن حتصـیل  امكان و كرده عنایت انسان
 از گـريى  هبـره  با تواند مى انسان و است ساخته
 بـا  ، معرفـت  موانـع  رفع و اهلى انبیاى هدایت
 را احـدی�ت  حضرت مجال هاى جلوه  دل و عقل دیده

  .ببیند
 آثار او در تفکر طریق از خدا شناخت . ١

 و قـدرت  و علم آثار ارائه با منان، خداوند
 را خود ، انسان به آفرینش نظام در خویش حكمت

 مـى  او بـه  تواناسـت  و حكـیم  و آفریـدگار  كه
 ریکـرد  ایـن  بـه  ، احادیث از مشارى . شناساند

 ع�ـزَّ  و ج�ـلَّ  الّلـه�  ع�ر�َف : "مانند ، دارند اشاره
 األ�عـالم�  و� ع�َلیِه الد�الالِت و� ب�الَكالم� َخلِقِه إ�ىل َنفس�ه�

 داللت و سخن با را خود ، عزیز و جلیل خداى ،"
 .اسـت  شناسـانده  مـردم  بـه  هـا  نشـانه  و
 )١١/١٤٦، ١٩٨٣جملسی،(
 تقدیس و تنزیه طریق از خدا شناخت . ٢

 آفریده با مشاهبت از آفریدگار تقدیس و تنزیه
 پیش .است “خدا به خدا شناخت” تفسري دومني ، ها

 ، )١/١٨٥، ١٣٨٩کلینـی،  (كلیىن شیخ حمد�ثان، گام
  : گوید مى تفسري این تبیني در
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 را اعیان و جواهر و نورها و اشخاص ، خداوند
 و هسـتند  هـا  جسـم  مهان ، اعیان . است آفریده
 نه جل و عز خداى و هستند ها روح مهان ، جوهرها

 آفـرینش  در كـس  هیچ . روح نه و است جسم شبیه
 . ندارد تأثريى و نقش ، كننده ادراك حس�اس روح�
 و . آفریندمى را اجسام و ارواح ، تنهاىي به او

 بـه  شـباهت  و جسم به شباهت( شباهت دو هر چون
 شـناخته  خـدا  به خدا ، شود نفى او از ، )روح
 نـور  یـا  و بـدن  یا روح به او اگر و است شده

 .است نشده شناخته خدا به خدا ، شود تشبیه
 به خدا شناخت باره در نیز شريازى الدین صدر

 مـى  )٣/٦١مهـان،  (تقـدیس  و تنزیه طریق از خدا
 وجـود  با ، آغاز در كه است این معنایش:"گوید
 ، او ذات سپس . شود استدالل او وجود بر ، اشیا

 ... شـود  شناخته ، داشنت شبیه و مانند نفى� با
 جسم چه ـ شبیهى و شد نفى او از او غري چون پس

 دانسـته  ، نشد تصو�ر او براى ـ روح چه و باشد
 منّزه ، خود ذات غري به توصیف از او كه شود مى

 بشناسـد  گونه این را خدا كس هر ، پس ... است
 شبیه هم چیزى و نیست شبیه چیزى هیچ به او كه
 است شناخته خدا به را خدا ، گمان ىب ، نیست او
 "او غري به نه ،

 است آمده نیز احادیث از مشارى در ، تفسري این
 پاسخ در السالم علیه مؤمنان امري كه آن مانند ،

 را خود ، خدا چگونه” : پرسید ایشان از كه كسى
 : فرمود “؟ است شناسانده تو به

 ی�قاس� ال و ، باَحلواس� ی�ح�س� ال و ، صور�ٌة له لیس 
 و نیست او شبیه ، چیزى  . )٣/١٤٤مهان، (ب�الّناس�

 منـى  مقایسه ، مردم با و شود منى حس ، حواس با
 . گردد

 قلىب شهود طریق از خدا شناخت . ٣
 او شناخت ، خدا به خدا شناخت تفسري ترینكامل

 دلیـل  آمد آفتاب” : كه است قلىب شهود طریق از
 از مشارى در . )مولوی، مثنوی، دفرت اول( “آفتاب

کلینـی،  (اسـت  شـده  اشـاره  تفسري بدین ، احادیث
 از ، احادیـث  در آنچه ، مجله از ، )١٣٨٩،٣/٢٠١
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  : است شده نقل ، ادریس ص�ح�ف
 و الّنـور�  إ�َلـى  ُأهُتـِدى�  ب�ـالّنور�  و ، اَحلق� ع�ر�َف
 حق  ).٩۵/۴۶۶، ١٩٨٣جملسی، ( الشَّمس� ُأبِصر�ِت ب�الشَّمس�

 ره ، نور سوى به ، نور با و شود مى شناخته ،
 مـى  دیـده  خورشید ، خورشید با و شود مى برده
  . شود

 در ، الكاىف ُاصول شرح در ، شريازى الدین صدر
  : گوید مى خدا وسیله به خدا شناخت باره

 ادراك یكى، :است گونه دو خدا، به خدا شناخت
 بـا  دیگـرى،  و نـاب  عرفـان  و شهود با او ذات

  ).٣/٦١، ١٣٨٩کلینی، (.تقدیس و تنزیه
 تفکر طریق از خدا شناخت پیرامون نکاتی

 بـه  یحیطـون  ال” :فرمایـد می قرآن در خداوند
 پیـدا علمی احاطه خداوند بر ،)١١٠طه، " (علمًا

 جمید قرآن که است خاطر مهین به شاید و “کنندمنی
 و مجـال  صـفات  بیـان  طریق از خداوند معرفی در

 علی، بصیر، مسیع، حکیم، علیم، غنی، جالل؛مانند
 بـه  … و فاطر خالق، کبیر، رحیم، رمحن، کبیر،

مکـارم  .(اسـت  پرداختـه  متعـال  خداونـد  معرفـی 
  )١٤/١٦١شیرازی، 
 اشـیاء  با حواس طریق از انسان که این عالوه
 دسـت  به معرفتی و کندمی برقرار ارتباط خارجی

 و شـبیه  تعـالی  و تبارک خداوند ذات و آوردمی
 )١١شورا،(.“شی کمثله لیس” نیست چیز هیچ مانند
 کامل شناخت قابل خداوند ذات حقیقت چند هر٣٫
 تـوان مـی  زیـادی  بسیار های راه از ولی نیست،
 .منود پیدا تعالی و تبارک خداوند وجود به یقین

 خداونـد،  وجود شناخت راه هبرتین و ترین آسان
 درون در یعنـی  اسـت؛  فطـرت  برهـان  یا دل راه

 بـه  عشـق  و گـرایش  شناخت، انسانی، روح اعماق
 یـک  و نورانی نقطه یک مهیشه .است فته خداوند
 دارد وجـود  انسان قلب درون در نیرومند جاذبه

 و طبیعـت  مـاوراء  جهـان  با او ارتباطی خط که
  .است خدا سوی به راه نزدیکرتین

 و او سـوی  به گرایش و خداوند شناخت چند هر
 است فته ها انسان مهه جان درون در توحید نور
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