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  مقدمه
خداوند  Jبر اساس حديثي از پيامبر اكرم. در روايات اسالمي عقل، جايگاه رفيعي دارد
عقل در بعد انساني، ). 308: 1ق، 1371برقي، (بهتر از عقل در ميان بندگان تقسيم نكرده است 

: 1375؛ فتال نيشابوري، 181: 8ق، 1407كليني، : ك.ر(رود شمار مياصل و اساس انسان به 
شناسي نيز نه تنها خود منبعي مستقل است، بلكه منبعيت منابع ديگر نيز با و در بعد معرفت) 8

اصول دين، شامل  همعارف عقلي در حوز). 13: 1ق، 1407كليني، (شود عقل ثابت مي
هاي توان گفت كه بيشترين شناختمي. شودمي 3و معادشناسي 2شناسي ، نبوت1خداشناسي

ها دخالت دارد؛ البته شناخت بشري آيند و يا عقل در آنبشري يا از طريق عقل به دست مي
؛ جز )منَ الْعلْمِ إِالَّ قَليال  و ما أُوتيتُم( هبر اساس آي. هايي استداراي منابع، ابزار، قلمرو و محدوديت

محدوديت . ، شناخت انسان محدود است )85: اسراء(داده نشده است اندكى از دانش، به شما 
. هاي انتقال علم باشدشناخت بشر ممكن است به دليل نقيصه در هر يك از منابع، ابزار يا شيوه

رود و محدوديت آن، سبب محدوديت شناخت بشر ترين منبع علم انسان به شمار ميعقل، مهم
هاي عقل و علت آن را با توجه به روايات،  آنيم تا قلمرو محدوديتدر اين مقاله بر . گرددنيز مي

  .بررسي كنيم
  :بندي كرد هاي عقل را در سه گروه، دستهتوان محدوديتبا توجه به تنوع روايات، مي

گردند؛ مقصود اين است كه هايي هستند كه به ذات عقل بازميمحدوديت :محدوديت ذاتي. 1
اي سرشته شده از ذات عقل است و ماهيت و هستيِ عقل به گونهها، برخاسته برخي محدوديت

است كه توان محدودي دارد و در برخي قلمروها توان نفوذ ندارد؛ يعني در عدم كارآيي معرفتيِ 
عقل هيچ عامل خارجي دخيل نيست، بلكه اين خود عقل است كه به علت نوع وجودش در فهم 

سان است و در اين جهت، پيامبران  ها يك انسان هر هماين محدوديت د. برخي امور ناتوان است
كليني، : ك.ر(شناسي هاي دينهاي عقل در بنيانمحدوديت. هاي ديگري تفاوتي ندارندبا انسان
 . از اين قبيل هستند) 316ـ283: 3ق، 1403؛ مجلسي، 59ـ54: 1ق، 1407
مورد نيز اگرچه عقل  مقصود از محدوديت عارضي اين است كه در اين :محدوديت عارضي. 2

گردد، بلكه آن بازمي هدر فهم برخي امور ناتوان است، اين ناتواني نه به ذات عقل و نه به مرتب
                                                      

  ).29: 1 ق، 1407كليني، ( » ونفَبِالْعقْلِ عرَف الْعباد خَالقَهم و أَنَّهم مخْلُوقُونَ و أَنَّه الْمدبرُ لَهم و أَنَّهم الْمدبرُ«. 1
  ).25: 1 ق، 1407كليني، (» الصادقُ علَى اللَّه فَيصدقُه و الْكَاذب علَى اللَّه فَيكَذِّبه  بِه  يعرَف  الْعقْلُ«. 2
: 1ق، 1407كليني، : ك.؛ ر17: حديد( )م تَعقلُونَاعلَمواْ أَنَّ اللَّه يحْىِ األَرض بعد موتهَِا قَد بينَّا لَكُم االَْيات لَعلَّكُ(. 3

  ).20ـ13
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  ها
رخ داده يا مانعي است كه در ابزار ) چشم و گوش(عامل اصلي، خللي است كه در ابزار حسي 

براي نمونه گناه، نفاق  عقلي پديد آمده، اين مانع عقل را در كسب معرفت ناتوان گردانيده است؛
  .گردندو هوس در عملكرد عقل اثرگذارند و مانع درك عقل مي

  هايي نيز وجود دارند كه به مراتب و درجات عقل افرادمحدوديت :نسبي محدوديت. 3
  وجودي آن در افراد هاين محدوديت مربوط به ذات عقل نيست، بلكه به مرتب. گردندبازمي

شود؛ براي مثال، در برخي امور عقلِ انبيا و اوليا ، شامل برخي افراد نميگردد؛ از اين روميباز
البته در مواردي اين . هاي ديگر از اين توان محرومندتوان دريافت معارف را دارد، ولي انسان

شود؛ يعني محدوديت نسبيِ عقل، شامل همگان نيست و به گونهنقيصه با آموزش برطرف مي
 قابل رفع است

اي
. 

هاي ذاتيِ عقل خواهد پرداخت؛ بدين ها، اين نوشتار تنها به محدوديتميان محدوديتاز 
معنا كه علت محدوديت عقل را در مواردي بررسي خواهد كرد كه محدوديت به ذات عقل 

گردد و ناشي از محدوديت نسبي يا عارضي نيست؛ به عبارت ديگر، با وجود تمام بازمي
رس  هايي وجود دارند كه دور از دستها برخوردار است، حوزههايي كه عقل از آنمندي توان

خداشناسي  همحدوديت ذاتيِ عقل، بيشتر در حوز. ها راهي نداردمانند و عقل بدانعقل باقي مي
خداشناسي، روايات تنها به گزارش  هبراي نشان دادن محدوديت عقل در حوز 1.رخ داده است
كارگيري عقل در  آيند به وديت را بيان و فرجام ناخوشاند، بلكه علت اين محدبسنده نكرده

بايد توجه داشت كه در كشف احكام عقل بايد به واژگان . كنندشده را بيان مي نهي همحدود
احاطه، «در جهت محدوديت كاركردي عقل، از عبارات . نيز توجه كرد) فكر، لب و وهم(سان  هم

  . ه شده استاستفاد 2»حوايه، ضبط، تصور، تقسيم و ادراك
هاي عقل اكتفا شده و محور، بيشتر به گزارش محدوديت هاي متنتاكنون در ميان پژوهش

يافته، به چراييِ محدوديت عقل هاي سامانپژوهش. عقل تحليل گرديده است هيا قلمرو محدود
همين . اندخود ندانسته ه، علت اين محدوديت را مسئلخداشناسي توجه نداشته هدر حوز

. كند خداشناسي را اثبات مي هرد، قالب پژوهشي در پاسخ به چراييِ محدوديت عقل در حوزرويك
. يابدسامان مي» علت محدوديت«و » محدوديت عقل در شناخت خدا«اين نوشتار در دو محور 
 هاشود كه در روايات بداناي مقدماتي به انواع محدوديت عقل ميدر محور نخست، اشاره

                                                      
الْإِمامةَ أَجلُّ قَدراً و أَعظَم شَأْناً و   إِنَ«: را مثال زد» امامت«توان بحث هاي ديگر ميدر محدوديت عقل در حوزه. 1

بنْ أَنْ يراً مغَو دعأَب باً وانج نَعأَم كَاناً ولَى مأَعهِمائرĤِا بنَالُوهي أَو هِمقُولبِع ا النَّاس199: 1 ق، 1407كليني، (» لُغَه.(  
  .در متن به صورت مجزا خواهد آمد ،موارد كاربرد روايي. 2

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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هايي كه به سبب آن عقل از ورود به شناخت خدا نهي و در محور دوم، علت پرداخته شده است
  .شده است، پرداخته خواهد شد

  شناسي روايات محدوديت عقل در شناخت خداگونه. 1
اي از اند؛ در دستهكنند، چند گونهرواياتي كه محدوديت عقل در شناخت خدا را بيان مي

كه به ذات يا صفات و يا  مطلق اشاره گرديده، بدون اين اين روايات، به محدوديت عقل به صورت
اي ديگر، محدوديت عقل در شناخت ذات مطرح گرديده در دسته. كيفيت اشاره شده باشد

اند كه در برخي چنين برخي روايات به محدوديت در شناخت صفات الهي اشاره كرده هم. است
در نهايت، محدوديت در شناخت كنه فعل ها، صفت خاصي مورد توجه قرار گرفته است و از آن

الهي از مواردي است كه در روايات به عنوان يكي از موارد محدوديت عقل در شناخت خدا 
  .مطرح شده است

 محدوديت شناخت به صورت مطلق. 1ـ1

در مواردي، متن روايت به صورت مطلق آمده، محدوديت فهم عقل به ذات يا صفات و يا 
  :است jاين روايات، حديثي از امام باقر هاز جمل. ستكيفيت تعلق نگرفته ا

عنِ التَّوحيد فَقُلْت أَتَوهم شَيئاً فَقَالَ  jسأَلْت أَباجعفَرٍ: نَجرَانَ قَالَ عنْ عبدالرَّحمنِ بنِ أَبِي
ء و التُدرِكُه  ء فَهو خالفُه اليشْبِهه شَي يو المحدود فَما وقَع وهمك علَيه منْ شَ  نَعم غَيرَ معقُولٍ

وهم األَوهام كَيف تُدرِكُه األَوهام و هو خالف ما يعقَلُ و خالف ما يتَصور في األَوهامِ إِنَّما يَت
قُولٍ شَيعرُ مغَي ود  ءدحالم ز امام باقرگويد انجران مي ابي ؛ ابنوj توحيد  هدربار

آري، اما شيء : كنم؟ فرمودخدا را شيء توهم ] توانممي: [پرسيدم و گفتم
چيزي شبيه او . آيد، خدا غير آن استهرچه در وهم تو مي. غيرمعقول و نامحدود

چگونه اوهام او را درك كنند، در حالي كه او . كنندها او را درك نمينيست و وهم
خدا بايد به عنوان ! آيد؟است كه به تصور و تعقل اوهام درمي غير از آن چيزي

 ).82: 1ق، 1407كلينى، (شيء غيرمعقول و نامحدود تصور شود 
كه، قدر متيقن  توان در تحليل اين روايت، دو احتمال را مطرح كرد؛ احتمال نخست اينمي

بر مفهومي بيش از اين  از اين روايات، ناتوانيِ عقل در فهم ذات است و در صورتي كه روايت
خدا، بدون در  هكه، عدم ادراك عقل دربار احتمال دوم اين. داللت كند، بايد قرائني ارائه شود

نظر گرفتن ذات يا صفات و يا فعل الهي باشد؛ به اين معنا كه قدر متيقني وجود ندارد و روايات 
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ق شامل ذات، صفات و حتي اند و اين اطالبه طور مطلق، شناخت خدا را از سوي عقل نفي كرده

شاهد اين احتمال اين است كه كاربر زبان، زماني كه از شيئي به طور مطلق . باشدفعل نيز مي
موضوع، مطلق و بدون شرط  هگونه شرطي در ضمن آن لحاظ نكرده، دربارگويد، هيچسخن مي

  . سخن گفته است
متني كه  هزباني و هم قرين هقرين تر است، زيرا هماز ميان اين دو احتمال، احتمال دوم قوي

خدا آمده،  هآيد، بر اين نكته داللت دارد كه آنچه در روايت باال درباردر تحليل روايت زير مي
  :گرددشامل تمامي ابعاد آن مي
تَيهاً ألَنَّ اللَّه  دعوا التَّفَكُّرَ في اللَّه فَإِنَّ التَّفَكُّرَ في اللَّه اليزِيد إِالّ: قَالَ jجعفَرٍ عنْ أَبِي

تفكر در خدا را رها كنيد؛ تفكر در  األَخْبار؛  التُدرِكُه األَبصار و التَبلُغُه  تَبارك و تَعالَى
ها درك افزايد، زيرا خداوند با چشمخدا، غير از سرگرداني و گمراهي چيزي نمي

  ).457: ق1398صدوق، (رسد شود و خبرها به او نمينمي
هاي شود، صفات و ويژگيگونه است كه وقتي از چيزي سخن گفته ميدر عرف زباني، اين

  ها، ماهيت شيءگيرند و در حقيقت اين ويژگيآن شيء در بيان ماهيت مورد توجه قرار مي
  اي بر حمل روايت بر بيش از قدر متيقناگرچه در اين روايت، قرينه. دهندرا تشكيل مي

و لَكنْ إِذَا أَردتُم أَنْ تَنْظُرُوا إِلَى عظَمته   اللَّه  إِياكُم و التَّفَكُّرَ في«: وجود ندارد، با ضميمه كردن روايت
هيمِ خَلْقظاو بنگريد، به  »فَانْظُرُوا إِلَى ع ؛ از تفكر در خدا بپرهيزيد، ولي اگر خواستيد به عظمت

توان به اين نتيجه رسيد كه تعقل در ، مي)93: 1ق، 1407كليني، (يد بزرگيِ خلقتش نظر كن
به صورت مطلق » اهللا« هبرخي اوصاف نيز مورد نهي واقع شده است؛ در حالي كه ابتدا كلم

در توضيح آن در نهي از تفكر، ) عظمته(آورده شده و سپس از ميان ذات و صفات، يك صفت 
  . آورده شده است

؛ »كَيف هو هلَك  اللَّه  منْ نَظَرَ في«: روايت ذيل نيز دو احتمال مطرح استبه همين ترتيب، در 
در اين ). 93: 1ق، 1407كلينى، (كه خدا چگونه است تأمل كرد، هالك گرديد  هر كس در اين

در اين » كيف« هكه مراد از واژدر صورتي . روايت از كيفيت خدا سخن به ميان آمده است
و چگونگي باشد، منظور از اين روايت شناخت صفتي از صفات خداست، اما اين روايت، كيفيت 

را نهي كرده و سپس عبارت » اهللا«جا كه روايت، ابتدا تأمل در  احتمال نيز وجود دارد كه از آن
، كه همان ذات است، مراد باشد و روايت را »اهللا«را آورده است، تأمل در ماهيت » كيف هو«

  .قل در شناخت ذات مطرح كردبايد در محدوديت ع

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي
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 محدوديت در شناخت ذات. 2ـ1

  :گردانند؛ از جمله برخي روايات، محدوديت عقل را به ذات الهي برمي
ي ذَاتنْ أَفْكَرَ فم  ق  اللَّهكلينى، (  ؛ هر كس در ذات خدا تفكر كرد، كافر شدتَزَنْد

 ).22: 8ق، 1407
يابي بر حقيقت ذات  ها از دست؛ عقلالْوقُوف علَى حقيقَتهاقَد عجزَت الْعقُولُ عنِ 

  ).178: 1969مفضل، (  خدا ناتوانند

  محدوديت در شناخت صفات. 3ـ1

گردند؛ در برخي روايات، محدوديت عقل اين دسته از روايات، خود به چند بخش تقسيم مي
ر برخي ديگر محدوديت در در شناخت صفات خداوند به طور مطلق مطرح گرديده است و د

محدوديت عقل در شناخت مطلق اوصاف . شناخت به كنه يا كيفيت صفات تعلق گرفته است
  : توان از روايت زير دريافتالهي را مي

و  هاعقل فَال تُدرِك الْعقُولُ و أَوهامها و الالْفكَرُ و خَطَرَاتُها و الاألَلْباب و أَذْهانُها صفَتَه؛
هاي آن، صفت خدا را درك هاي آن، خردها و ذهنها، تفكر و خاطرهاوهام آن

  ).46: ق1398صدوق، (كنند نمي
. دهدمندي از الفاظ گوناگون، محدوديت عقل در صفات الهي را نشان مي اين روايت با بهره

 هتوصيف دربار را توصيف بدانيم؛ يعني بگوييم كه عقل، توان» صفته«البته اگر مقصود از تعبير 
شود؛ بدين بيان كه متعلق توصيف، مطلق اول ملحق مي هخداوند را ندارد، اين روايت به دست

چهارم، مؤيد اين مطلب است كه  هالبته روايات دست. اول ملحق كرد هاست و بايد به روايات دست
  .عقل از درك برخي اوصاف ناتوان است

  :فات دانسته استروايت زير محدوديت عقل را در شناخت كنه ص
إِلَى أَبِي أَنَّ اللَّه أَعلَى وj  كَتَب أَبوالْحسنِ موسى بنُ جعفَرٍ: عنْ محمد بنِ حكيمٍ قَالَ
لَغَ كُنْهبنْ أَنْ يم ظَمأَع لُّ وأَج  هفَتص  كى ذَلوا سمكُفُّوا ع و هنَفْس بِه فصا وبِم فُوهمحمد  ؛فَص

تر از آن خدا برتر، واالتر و بزرگ: به پدرم نوشت jامام كاظم: گويدبن حكيم مي
است كه به كنه صفتش دست يافته شود؛ پس او را به همان كه خود توصيف 

  ).102: 1ق، 1407كليني، (كرده، وصف كنيد و از غير آن خودداري نماييد 
. يابدالهي ناتوان است و به آن دست نميدهد، عقل از درك كنه صفات اين روايت نشان مي

توان تعبير  البته مي. چهارم، برخي از مصاديق بيان شده است هگونه كه در روايات دست همان



 

 

13 

ونه
ا؛ گ

خد
ت 

ناخ
ر ش

ل د
ِ عق
اتي

ت ذ
ودي

حد
م

ت
 عل
ا و
ه

  ها
را مصدري معنا كرد؛ بدين ترتيب كه عقل توانايي ندارد به كنه ذات الهي دست يابد و » صفته«

اول ملحق  هوايت قابليت دارد كه به دستبنابراين، اين ر. گونه كه هست، توصيف كند خدا را آن
  :توان شاهد بر اين مدعا دانستروايت زير را مي. شود

نْ كُنْهفُونَ عاصزَ الْوجي عالَّذ  هفَتص  هترِفَةِ إِلَهِيعلَ مميقُونَ حطالي ؛ كسي كه و
الوهيتش را كنندگان از وصف كنه صفت او عاجزند و طاقت حمل شناخت  وصف

  ).137: 1 ق، 1407كليني، (ندارند 
كه، اين تعبير به  اول اين هتوان به دو گونه معنا كرد؛ گوندر اين روايت را مي» صفته« هواژ

گونه معنا با توجه به آن، روايت اين. معناي وصف كردن و توصيف باشد كه معناي مصدري است
دوم اين است كه واژه را به عنوان  هگون. ندكنندگان از توصيف عميق او عاجز شود كه وصفمي

كنندگان از توصيف كنه صفات  صفت معنا كنيم كه در اين صورت، روايت به ناتوانيِ وصف
معناي دوم ظاهرتر باشد، اما حتي بنا » كنه« هرسد، با توجه به واژبه نظر مي. خداوند اشاره دارد

خت صفات الهي اشاره دارد، چراكه عجز از بر معناي اول نيز روايت به ناتوانيِ بشر در شنا
  . گرددتوصيف خداوند در حقيقت به نامتناهي بودن خداوند و اوصافش باز مي

 :است رس عقل بشري دور دانسته شده ديگري، حيثيت و كيفيت صفات از دست هدر دست
تلَّهتَو الْقُلُوب هإِلَي رِيتَجي لةِ فيفكَي هفَاتص و غَملُ ضَتاخدقُولِ مي الْعثُ فيح لُغُهالتَب  
فَاتلِ الصتَنَاولْمِ لع ها ذَاتهعدر و يه وبتَج اوِيهم فدوبِ سةً الْغُيتَخَلِّصم هإِلَي انَهحب؛ س

ها او شوند تا كيفيت صفات او را دريابند و اگر عقل هها حيران و شيفتاگر قلب
يابند، علمِ ذاتش را به كنجكاوي كنند تا از آن جهت كه به صفاتش دست نمي

هاي كه راهگرداند، درحاليها را بازميها و عقلدست آورند، خداوند آن قلب
سيد (هاي عوالم غيب را پيموده و مخلصانه به او روي آورند هالكت و تاريكي

  ).125: ق1414رضي، 

 اصمحدوديت در شناخت وصف خ. 4ـ1

مورد ) محدوديت عقل در شناخت صفات(سوم  هحتي در صورتي كه عموميت روايات دست
كنند؛  خدشه بدانيم، مواردي وجود دارد كه ناتوانيِ عقل را در شناخت برخي اوصاف اثبات مي

اند كه در روايات با صراحت، ناتواني عقل  علم، قدرت و عظمت الهي، سه وصف از اوصاف الهي
  .ها بيان شده است بشر در فهم آن

  :رس فهم عقل دانسته شده است عظمت الهي از اوصافي است كه در روايات، خارج از دست
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؛ از  و لَكنْ إِذَا أَردتُم أَنْ تَنْظُرُوا إِلَى عظَمته فَانْظُرُوا إِلَى عظيمِ خَلْقه  اللَّه  إِياكُم و التَّفَكُّرَ في
، ولي اگر خواستيد به عظمت خدا بنگريد، به بزرگي خلقتش تفكر در خدا بپرهيزيد

  ).93: 1ق، 1407كليني، (نظر كنيد 
 هتوان ادعا كرد كه اين روايت درباردارد و نمياين روايت از تفكر در عظمت الهي باز مي

  .افراد خاص يا گروه خاصي صارد گرديده، زيرا نهي به مطلق تفكر بازگشته است
  : چنين آمده است چنين در روايتي هم

كقْلرِ علَى قَدع انَهحبس ةَ اللَّهظَمع رينَ  و التُقَدكالنَ الْه؛ عظمت خدا را به فَتَكُونَ م
ق، 1380عياشي،(شدگان خواهي بود  گيري نكن كه از هالكمقدار عقل خود اندازه

 1 :163.(  
 هصيغ. صادر شده است jؤمنينالم اين روايت در پاسخ به سؤال فردي از حضرت امير

كند كه  كه روايت در پاسخ به يك فرد صادر شده، اين احتمال را تقويت مي مخاطب مفرد و اين
اين روايت، تنها براي فرد خاص و شرايط خاصي است، ولي دقت بيشتر اين احتمال را منتفي 

در  jالمؤمنين ميرمخاطب واحد آمده است، بايد توجه داشت ا هاگرچه روايت به صيغ. كند مي
اند تا مردم را  كه به وي به صورت خصوصي جواب دهد، دستور داده پاسخ سؤال، به جاي اين

اند؛ پس پرسش فرد، تنها زمينه را براي القاي  جمع كنند و براي عموم مردم سخنراني كرده
  .مطلب فراهم كرده و مراد اصلي، عموم مردم است

، عقل در فهم قدرت و علم خدا ناتوان معرفي شده در روايت ذيل، عالوه بر عظمت الهي
  :است

إِنَّ اللَّه تَبارك و تَعالَى التُقَدر قُدرتُه و اليقْدر الْعباد علَى صفَته و : قَالَ jاللَّه عبد عنْ أَبِي
هتظَملَغَ عبالم و هلْمع لُغُونَ كُنْهب؛ امام صادقاليj گيري قدرت خداوند اندازه: فرمود

شود و بندگان توانايي توصيف خداوند را ندارند و به كنه علم و ميزان عظمت نمي
  ).128ق، 1398صدوق، (يابند او دست نمي

در اين روايت افزون بر بيان محدوديت در شناخت صفات به صورت مطلق و كنه برخي 
گيري نيست و به دليل آنكه يكي از  اندازهصفات همچنين تصريح شده قدرت الهي، قابل 

  .گيري است، عقل از فهم قدرت الهي ناتوان دانسته شده است هاي فهم عقل، تقدير و اندازه شيوه
؛ در رسوخ به علمِ او، هر شرح و تفسير »و انْقَطَع دونَ الرُّسوخِ في علْمه جوامع التَّفْسيرِ«: روايت

، فهم و تفسير بشري را از رسيدن به علم الهي )134: 1ق، 1407يني، كل(جامعي منقطع است 
  .بهره دانسته است بي
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  ها
] خَطْرِ[ منْ الْمبرَّأُ الْفكْرُ حاولَ و قُدرته منْقَطَع لتُدرِك األَوهام ارتَمت إِذَا الَّذي الْقَادر هو«: و طبق روايت

اوِسِ خَطَرَاتسأَنْ الْو قَعي هلَيي عف يقَاتموبِ عغُي هلَكُوتا... مهعدها ؛ اوست قادري كه اگر تماميِ وهم»ر
ها نگشته، اي كه آلوده به وسوسهمتمركز شوند تا منتهاي قدرت او را درك كنند و اگر انديشه

، )125: ق1414سيد رضي، (گرداند  ها را بازميآن... بخواهد در ژرفاي غيب ملكوتش وارد شود
آمده است؛ » لتدرك منقطع قدرته«اين ناتواني با تعبير . عقل از فهم قدرت الهي ناتوان است

  .يعني عقل در فرايند شناخت، توان ادراك قدرت الهي را ندارد
صفات ذات . كه، عقل در فهم اوصافي نظير عظمت، علم و قدرت الهي ناتوان است حاصل اين

رس فهم  اي معتقدند، اين صفات دور از دست عده. انداف مورد مناقشهدر كالم بيش از ساير اوص
. بشري نيست و برخي بر اين باورند كه صفات ذاتيه مانند خود ذات، قابل ادراك عقل نيستند

البته نفي فهم عقالني از صفات در اين نوشتار، به معناي اعتقاد به تعطيل نيست، چراكه روايات 
، اما در كيفيت، مقدار، كنه و 1سوي عقل بر خداوند تأكيد دارند بر اثبات صفات كمالي از

 .يابدحقيقت صفات، عقل با ابزاري كه در اختيار دارد، به فهم دست نمي

 محدوديت در شناخت فعل الهي. 5ـ1

مطابق روايات، عقل نه تنها در فهم ذات و صفات الهي، بلكه در فهم فعل الهي نيز ناتوان 
توان به دو دسته تقسيم كرد؛ يكي حاصل مصدري، يعني ل الهي را ميفع. معرفي شده است

در روايات به محدوديت عقل . مخلوقات و نظام تكوين و ديگري، صفات فعلي و مراحل فعل الهي
از جمله رواياتي كه بر ناكارآمدي عقل در شناخت مخلوقات . در شناخت هردو اشاره شده است

هايي نظير ملكوت و غيب، ست كه ورود عقل را در حوزهكند، روايت ذيل االهي داللت مي
 : موجب سرگرداني آن دانسته است

هلَكُوتي مف ارح و   عاموج هلْمي عوخِ فونَ الرُّسد انْقَطَع يرِ وبِ التَّفْكذَاهم يقَاتمع
تَاهت في أَدنَى أَدانيها طَامحات الْعقُولِ   الْغُيوبِالْمكْنُونِ حجب منَ   غَيبِه  التَّفْسيرِ و حالَ دونَ

هاي ؛ روشفي لَطيفَات الْأُمورِ فَتَبارك اللَّه الَّذي اليبلُغُه بعد الْهِممِ و الينَالُه غَوص الْفطَن
عميق تفكر، در درك ملكوتش سرگردان و در رسوخ به علم او، هر شرح و 

هايي از غيب در برابر غيب نهان خدا حائل حجاب. ير جامعي ناتوان استتفس
ترين مراتب آن ترين امور پايينها در لطيفهاي عقلشده است كه بلندپروازي

هاي بلند به او اند؛ پس بلندمرتبه است خداوندي كه همتغيوب گم گشته
                                                      

1 .»أَنَّه و مرُ لَهبدالْم أَنَّه خْلُوقُونَ وم مأَنَّه و مقَهخَال ادبالْع رَفقْلِ عرُونفَبِالْعبدالْم 29: 1 ق، 1407كليني، (»  م.( 
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  ).135ـ134: 1: ق1407كليني، ( هاي تيزفهم به او دست نيابند رسند و هوشنمي
كند كه عقل بشر در شناخت مخلوقات الهي ناتوان است؛ دو بخش از اين روايت داللت مي

هاي تفكر از بر اساس اين تعبير، راه. »عميقَات مذَاهبِ التَّفْكيرِ  حار في ملَكُوته«يكي در بخش 
بشري، راهي براي رسيدن به رسيدن به ملكوت الهي، حيران و سرگردان است؛ يعني تفكر 

را عالمه مجلسي » ملكوت«مقصود از . ملكوت، يكي از مخلوقات الهي است. ملكوت الهي ندارد
  :كندگونه تبيين مياين

از ملك است و به عالم غيب و عالم مجردات » فعلوت«ملكوت بر وزن 
  ).86: 2ق، 1404مجلسي، (يابد و ملك به علم شهادت و ماديات اختصاص مي

تَاهت في أَدنَى أَدانيها طَامحات   الْمكْنُونِ حجب منَ الْغُيوبِ  غَيبِه  و حالَ دونَ«بخش ديگر، تعبير 
ترين حجاب بر غيب نيز برخوردار  است كه طبق آن، عقل از فهمِ نزديك »الْعقُولِ في لَطيفَات األُمورِ

م افعال الهي و مخلوقاتش ناتوان است، روايت در نهايت كه عقل از فه با توجه به اين. نيست
هاي رسند و هوشهاي بلند به او نميمرتبه است خداوندي كه همت گيرد كه بلند نتيجه مي

ترديد  رس فهم بشري است، بي تيزفهم به او دست نيابند؛ يعني وقتي فعل الهي دور از دست
  .صفات و ذات او قابل شناخت عقل نخواهد بود

اند؛ براي دوم روايات، به محدوديت عقل در فهم برخي مراحل فعل الهي اشاره كرده هستد
نمونه، در احاديث از تكلف در فهم قضا و قدر نهي شده است؛ از جمله در روايتي از 

  :چنين آمده است» قَدر«چيستيِ  هدر پاسخ به پرسش دربار jاميرالمؤمنين
دريايي : امام فرمود. در به من خبر دهيداز قَ: پرسيد jمردي از اميرالمؤمنين

از قَدر به من ! يا اميرالمؤمنين: دوباره شخص گفت. عميق است؛ وارد آن نشويد
يا : مرد دوباره گفت. راهي تيره است؛ آن را نپيماييد: امام فرمود. بگوييد

سرّ خداست؛ خود را به مشقت : حضرت فرمود. از قدر به من بگوييد! اميرالمؤمنين
  ).365: 1398صدوق، (يندازيد ن

ها خارج در روايت ديگري، معرفت قضا و قدر كه از مراحل فعل الهي هستند، از علم انسان
 :دانسته شده است

  قَدر سرّي از اسرار خدا، پوششي از : قدر فرمود هدربار jاميرالمؤمنين
لق در حجاب خدا قرار گرفته، از خ. هاي خدا و حرزي از حرزهاي خداستپوشش

خدا پوشيده، با مهر الهي مهر خورده و در علم خدا فرو رفته و علم آن از بندگان 
  ).35ـ34: ق1414صدوق، (برداشته شده است 
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توان چنين نتيجه گرفت كه كنه قضا و قدر از مجموع احاديث در مراحل فعل الهي نيز مي

ت دارد و شامل معرفت اين شناخت عمومي. ها قابل شناخت نيستخداوند، براي عموم انسان
اي از فعل الهي، عدم اين نكته قابل تأمل است كه عدم معرفت به مرحله. شودعقلي نيز مي

البته روايات به طور كلي، به تعطيل فهم كلي در . شناخت كامل فعل را در پي خواهد داشت
مراحل فعل  هاياند و برخي، نظير ترتيب مراحل و برخي از ويژگيمراحل فعل الهي حكم نداده

روايات، به عدم فهم  هاند، اما بايد به اشاررا كه براي عقل قابل فهم و ضبط بوده است بيان كرده
  . عقالني از كيفيت و حقيقت فعل الهي اذعان داشت
آيد كه  هاي محدوديت گذشت به دست ميبنابراين، با توجه به مباحثي كه در بخش گونه

اكنون پرسش . الهي و برخي مخلوقات محدود است عقل در شناخت ذات، صفات، كنه فعل
  هاي آن بسندهآيا روايات تنها به گزارش محدوديت عقل و گونه: شود كهاصلي مطرح مي

  اند؟اند، يا چراييِ اين محدوديت را نيز بيان نمودهكرده

  علت محدوديت. 2
ها و خداشناسي اين است كه شيوه هبهترين روش در يافتن چراييِ محدوديت عقل در حوز

شوند، شناسايي كنيم، ابزارهايي را كه از سوي عقل در فرايند شناخت عقالني به كار گرفته مي
ها و ابزارهاي شناخت عقل، شناخت آن را به موارد خاصي منحصر زيرا هر گونه خلل در روش

  . خواهد كرد
است » احاطه«كند، كسب علم را بيان مي هترين مفهومي كه شيودر قرآن و روايات، كانوني

» حوايه«در بيان مفهوم آن استفاده شده و در روايات، » سعه«و » احاطه«كه در قرآن از واژگان 
  تصور، تفكر، ضبط و تقدير،: ساير واژگان كسب علم، مانند 1.ها افزوده شده استنيز به آن

رساند كه  روايات، ما را به اين نتيجه ميبررسي . دهندعقالني را نشان مي ههايي از احاطگونه
  . دانندعقل را در خداشناسي غيرممكن و عقل را در ضبط، ناكارآمد مي هروايات، احاط

، )تحديد و تقدير(گيري فهمد كه بدان احاطه داشته باشد يا آن را اندازهعقل چيزي را مي
آيد، نه عقل درمي هبه احاط در صورتي كه چيزي محدود نباشد، نه. تقسيم، ضبط يا تصور كند

توان گفت، دليل  مي. تواند آن را تصور كند عقل قادر به تقدير، تحديد و ضبط آن است و نه مي

                                                      
 :طالق ؛7: غافر :علمي خدا احاطه و سعه(كنند؛ بيان ميارتباط علمي را  ه، شيواحاطه و وسعت در خدا و انسان. 1

   ).255: بقره ؛39: يونس ؛84 :نمل ؛110: طه :و احاطه علمي انسان 98: طه ؛89: ؛ اعراف80: انعام ؛108 :نساء؛ 12
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گردد كه عقل از فهم اموري كه نهايتي براي آن نيست،  اصلي در ناتوانيِ عقل به اين نكته بازمي
  : گيرد تفكر عقل قرار نمي عاجز است و طبق تعريف روايات، چنين چيزي در مسير وزش نسيم

اللَّه قُولِ  ألَنَّهي الْعف تَنَاهي ي لَمفاً  الَّذكَيا مكْرِهف بهي مكُونَ ف؛ او خدايي است كه در فَي
  ). 51: ق1398صدوق، (دار شود گردد تا در مسير تفكر كيفيتها محدود نميعقل

هاي ترين روش تخيل، تفكر و ادراك مهم آفريني،شناسي و منطق صورتاز نظر معرفت
شناسي و اموري مانند تقسيم، ضبط و تقدير در معرفت 1.يابيِ عقل به متعلق علم هستند دست

حضور شيء (اسالمي، علم حضوري  هدر سنت فلسف. اند منطق، كمتر مورد بحث قرار گرفته
  . رودر ميهاي كسب علم به شمانيز از شيوه) 297: تاطباطبايي، بي) (لشيء

هايي هستند كه عقل در  تقسيم، تجزيه، تصور، تخيل، تحديد، وقوف، ضبط و تقدير شيوه
بر اساس روايات، علت محدوديت . گيرد ها كمك مي هاي پيراموني از آن شناخت اشيا و پديده

روايت عبدالرحمان . گردد هاي عقل در اين امور برميعقل در شناخت شيء، به يكي از كاستي
هاي عقل را كه سبب محدوديت تر ذكر شد، برخي كاستي كه پيش jنجران از امام باقر بيبن ا

ها اشاره برخي ديگر از روايات، تنها به بخشي از اين كاستي. دهددر خداشناسي است، نشان مي
بر اساس . دانندكنند، ولي در مجموع، روايات، ناكارآمديِ عقل را در شناخت خدا ثابت ميمي

 همحدوديت دارد و بدين سبب در حوز» احاطه، ضبط، تقدير، تقسيم و تصور«عقل در  روايات،
دليل اصلي در محدوديت و كاستيِ عقل در تمام اين موارد، به عدم . خداشناسي محدود است

  .اين علت هم در ذات و هم در صفات وجود دارد. گردد تناهيِ موضوع شناخت برمي

  محدوديت در احاطه . 1ـ2

صدوق، (» يابدها به خداوند احاطه نمي؛ توصيفات عقل»أَو تُحيطَ بِه صفَةُ الْعقُولِ«: تدر رواي
تواند احاطه به  ، به محدوديت عقل اشاره شده است كه از اين جهت كه عقل نمي)75: ق1398

استفاده شده » عقل« هدر اين روايت از واژ. ماندخدا داشته باشد، در شناخت او نيز عاجز مي
كنند، بلكه با تنوع  استفاده نمي» عقل« هعقل، تنها از واژ هاست، اما روايات براي بيان عدم احاط

فَمعاني الْخَلْقِ عنْه منْفيةٌ و «: اين محدوديت در روايت. شودواژگاني اين معنا به تصوير كشيده مي
بِغَي رُوفعةٍ الْميرُ خَفغَي هلَيع مرُهرَائس و صاراألَب رِكُهالتُد بِالنَّاسِ و قَاسالي و اسوبِالْح كردةٍ الييفرِ كَي

                                                      
منطق به  ،به عبارت ديگر ب علم حصولي بنيان نهاده شده است؛هاي كسبر روش ،اساس مباحث منطق ارسطويي. 1

و تصديق كه در علم حصولي لذا بيشتر از تصور  ح براي تبديل مجهول به معلوم است؛دنبال ارائه مواد و مبادي صحي
  .)328: ق1413 حلي، ؛202: 2، ق1420 رازي، :ك.ر(كند مطرحند، بحث مي
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  ها
األَفْكَار يطُ بِهاو . شود و رازهاي مخلوقات بر او پنهان نيست؛ معانيِ مخلوقات از او نفي مي»التُح

ها او چشم. گرددنمي شود و با مردم مقايسهبا حواس درك نمي. بدون كيفيت است هشد شناخته
بيان شده » فكر« ه، با واژ)79: ق1398صدوق، (يابند كنند و فكرها به او احاطه نميرا درك نمي
؛ او واالتر از آن است كه با چشم درك شود »هو أَجلُّ منْ أَنْ يدرِكَه بصرٌ أَو يحيطَه وهم«: و در روايت

، وهم نمايه شده است؛ يعني روايت با )132: 1، 1378صدوق، (يا وهم، او را به احاطه درآورد 
  .خواهد نقصان عقل را بيان كند تنوع تعابير مي

اين تنوعِ واژگاني تنها در جهت تبيين عقل نيست، بلكه تنوع واژگاني در بعد احاطه نيز در 
» وقوف«يا » حوايه«، از عبارت »احاطه«روايات مشهود است؛ مثالً روايات گاهي به جاي تعبير 

؛ اي كسي كه فكرها تو را در »الْفكَرُ يا منْ اليدرِكُه بصرٌ  يا منْ التَحوِيه«در دعاي . كننداستفاده مي
 ه، عدم احاط)154: ق1411طاووس،  ابن! (كنداي كسي كه چشم تو را درك نمي! گيردبر نمي

گونه كه تواناييِ شناخت از  روايت، هماندر اين . تصويرسازي شده است» التحويه«عقل با تعبير 
بصر نفي شده، قابليت ادراك از فكر نيز سلب شده است، با اين تفاوت كه در فكر از عبارت 

تواند حاوي و محيط بر خدا مقصود اين است كه فكر نمي. استفاده شده است» التحويه الفكر«
  . شود و به اين دليل، محدود است

قَد «: در روايت. شود كه عقل بر اشيا احاطه داشته باشدبب مييا اشراف عقل س» وقوف«
: 1969مفضل، (ها از آگاهي بر حقيقت او ناتوانند ؛ عقل» عجزَت الْعقُولُ عنِ الْوقُوف علَى حقيقَتها

عقل معرفي شده و بيان شده كه عقل از وقوف بر حقيقت خدا، عاجز  ه، وقوف، راه احاط)178
رچه روايت آخر، محدوديت در احاطه را تنها به شناخت حقيقت و ذات الهي اگ. است

توان  گرداند، با تنقيح مناط و يافتن دليل اصلي، كه عدم تناهي موضوع شناخت است، مي مي بر
  .حكم را به شناخت صفات هم تسرّي داد، زيرا صفات الهي هم نهايتي ندارد

 محدوديت در ضبط. 2ـ2

ضبط در كتب لغت، به معناي . است» ضبط«اهي عقل از متعلق علم، هاي آگيكي از شيوه
؛ 339: 11ق، 1421ازهري، (ناپذير معنا شده است انفكاك هشيء با چيزي به گون همالزم

كننده،  البته اين مالزمه، مطلق نيست، بلكه در آن ضبط). 23: 7ق، 1409فراهيدي، 
اند معنا كرده» اخذ شديد«دانان، ضبط را  تگيرد؛ از اين رو برخي لغشونده را در بر مي ضبط

سيده،  ابن(اند ، برخي ديگر نيز اين مالزمه را همراه با حبس دانسته)352: 1، 1988دريد،  ابن(
اند و برخي ديگر ضبط شيء را حفظ شيء با صالبت و اتقان دانسته) 175: 8ق، 1421
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شيئي، با نوعي شمول و احاطه بر اين اساس، ضبط عقل بر هر ). 1139: 3ق، 1376جوهري، (
  . همراه است

گونه شمولي بر ذات حق را عقل است و عقل، تواناييِ هيچ هخداوند، باالتر و واالتر از احاط
، عدم توانايي عقل را در ضبط خداوند )105: 1ق، 1407كليني، ( »  التَضْبِطُه الْعقُولُ«: روايت. ندارد

؛ او واالتر است از »منْ أَنْ يدرِكَه بصرٌ أَو يحيطَه وهم أَو يضْبِطَه عقْلٌ هو أَجلُّ«: دارد و روايتبيان مي
صدوق، (   كه چشم او را درك كند يا وهم بر آن احاطه يابد و يا عقل آن را ضبط كند اين

قرار  كند كه همان برتر بودن خداوند از، دليل اين عدم توانايي عقل را بيان مي)252: ق1398
قدر متيقن اين روايات، محدوديت . اي است كه عقل بتواند آن را ضبط كندگرفتن در محدوده

اي بر نفي يا اثبات صفات و افعال الهي، قرينه هدربار. دهد عقل در ضبط ذات الهي را نشان مي
آن وجود ندارد، ولي ضمير سوم شخص در اين روايات نيز دليل بر انحصار محدوديت در ذات 

نهايت بودن  اگر اين اصل را بپذيريم كه دليلي اصلي در ناتوانيِ ضبط عقل، به بي. لهي نيستا
صفات الهي نيز وجود دارد؛ پس در صفات  هگردد، بايد بگوييم كه اين دليل دربار ذات بازمي

 .شود الهي نيز جاري مي

 محدوديت در تقسيم. 3ـ2

در . آن است هدهندل به اجزاي تشكيليابي به شناخت، تقسيم ك هاي عقل در دستاز روش
گردد؛ و دهنده براي عقل حاصل مي اوالً، نوعي شناخت به اجزاي تشكيل: تقسيم كل به اجزا

شده، به معرفتي ـ هرچند اجمالي ـ از موضوع  ثانياً، عقل با تصور هيئت تركيبي اجزاي شناخته
يم به اجزا باشد و عقل نتواند اگر موضوع شناخت، امري غير قابل تقس. يابدشناخت، دست مي

براي شناخت كامل، آن را به اجزاي خردتر تقسيم كند، طبيعتاً از شناخت كل ـ شناخت از 
در اين روايت، . روايت ذيل، به همين نقص عقل اشاره دارد. طريق تقسيم ـ نيز بازخواهد ماند

  : هم تقسيم خارجي و هم تقسيم عقلي از ساحت ربوبي نفي گرديده است
ال أَنَّه منْقَسي يف ودجو قْلٍ والع مٍ وهلَّ؛  الوجزَّونَا عبر كاو در وجود، عقل و وهم  كَذَل

  ). 84: ق1398صدوق، (چنين است  پروردگار ما اين. پذيردتقسيم نمي
مصور الصورِ «: جا كه عقل توان تقسيم خدا را ندارد و اساساً خداوند قابل تقسيم نيستاز آن

تَنَاقَصي لَم و دتَزَايي لَم و تَنَاهي لَم زَّأْ وتَجي شود، متناهي نيست و ها تجزيه نميصورت ه؛ آفرينند»لَم
تواند با اين روش نيز خدا ، بنابراين عقل نمي)106: 1ق، 1407كليني، (پذيرد ازدياد و نقص مي

كند و اين روايت، عقل به وجودهاي بسيط نيز علم پيدا مي: شود ممكن است گفته. را بشناسد
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پاسخ اين است كه ما در اين بخش، تنها شناخت به تقسيم را در . كندنفي تركيب از خدا مي

اين نقيصه . ها در جاي خود اشاره خواهد شددانيم و ساير محدوديتساحت خداوند محدود مي
گونه كه ذات الهي بسيط ت وجود دارد، زيرا همانهم در شناخت ذات و هم در شناخت صفا

 .است، صفات خدا نيز از بساطت برخوردار است

 محدوديت در تقدير. 4ـ2

گيري بتوان به آن معرفت در صورتي كه موضوع معرفت از مواردي باشد كه با تقدير و اندازه
به شناخت موضوع  تواند با اين كاركرد خود،گيري دارد و ميحاصل كرد، عقل توان اندازه

و أَنَّه «: گيري خدا را ندارددر روايات بيان شده كه عقل توان تقدير و اندازه. شناسايي اقدام كند
؛ بنابراين، اين راه )105: 1ق، 1407كليني، (  توانند او را اندازه بگيرندها نمي؛ عقل»التُقَدره الْعقُولُ

  .عقل نيز در شناخت خدا مسدود است
تقدير حسي به تجسيم . ر به دو گونه قابل تصور است؛ تقدير حسي و تقدير عقالنيتقدي

كند، اما تقدير عقالني ـ كه مورد آن را نفي مي »التدركه االبصار«انجامد و عبارت خداوند مي
  : بحث ماست ـ نيز در روايات نفي شده است

هتوبِيبيقَةِ رقح و ... صاراألَب رِكُهالتُدارقْدم يطُ بِهحالي ؛ حقيقت ربوبيت الهي اين و
كليني، (يابد اي بر او احاطه نميكنند و اندازهها او را درك نمياست كه چشم

  ). 105: 1ق، 1407
سازي منظم اند؛ وجه اول، تفكر در آمادهسه وجه بيان كرده» تقدير«دانان در معناي  لغت

گذاري و معين كردن حدود قطعي شيء و وجه سوم، نشانه گيري با وجه دوم، اندازه. شيء است
معناي اول ). 41: 9ق، 1421ازهري، (به معناي نيت قطعي و عقد قلبيِ انجام دادن كاري است 

روند كه فرد  و سوم در شناخت عقلي خدا متصور نيست، زيرا اين دو معنا در جايي به كار مي
در . تواند در شناخت خدا مطرح شودعناي دوم ميم. قصد دارد متعلق تقدير خود را ايجاد كند

اين معنا اگر تقدير را به معناي تقدير حسي بگيريم، عقل منتهاي شيء را حد نهايي آن قلمداد 
گيرد؛ در اين صورت، در واقع شيء متناهي و داراي كند و با اين حدود ارتباط مستقيمي ميمي

  . داري برخوردار خواهد بودمندي و مكانويژگي جسماني است؛ مثالً از خصوصيات زمان
  :در روايات آمده است

: فرمود jعلي: او گفت. پرسيدند» صمد«از محمد بن حنفيه از معناي 
صورت و تمثال . مثل و شبيه ندارد. تأويل صمد اين است كه اسم و جسم نيست

ـــــــــــ
فصلنـامــه
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جا و  اينكيفيت و كجايي و . موضع و مكان ندارد. حد ندارد و محدود نيست. ندارد
. قيام و قعود و سكون و حركت ندارد. خأل ندارد و توپر نيست. جا و بااليي ندارد آن

جايي از او خالي نيست و در . روحاني و نفساني نيست. نوراني نيست. تاريك نيست
كند و بويي كه به مشام برسد، رنگي ندارد و به قلب خطور نمي. جايي قرار ندارد

  ). 78: 1371؛ فيض كاشاني، 6: تاشعيري، بي(شده است از اين اشيا نفي . نيست
هاي جسماني، از جمله مثل و شبيه از خداوند، نفي شده در اين روايت، انواع محدوديت

هاي مماثل اين است كه از جهتي داراي اشتراك و از جهتي تباين دارند؛ از ويژگي. است
روايت از خداوند صورت و تمثال را نفي  چنين اين هم. بنابراين، در دوگانگي خود محدود هستند

موضع و مكان، . كنندهاي عقالني براي خدا اثبات ميكند، چراكه اين موارد محدوديتمي
كجايي و چه زماني، بااليي و پاييني، خأل و مأل، قيام و قعود، سكون و حركت، همگي از حدود 

اگر . بردمييز و تحديد بهره ميها در تحسي هستند كه عقل براي شناخت اشيا از اين ويژگي
كار و ميزان  ها خالي باشد، عقل در شناخت آن متحير خواهد ماند، زيرا راهشيئي از اين ويژگي

  .بيندخود را در شناخت، ناكارآمد مي
كند رس او بود، استفاده مي تر در دست هايي را كه پيشدر تحديد و تقدير عقلي، عقل نشانه

در صورتي كه قرار . سازدها براي موضوع شناخت، حدودي را معين ميشانهو با استفاده از آن ن
جا كه عقل شناخت مستقيمي به خدا ندارد و نهايتي  باشد موضوع تقدير عقل، خدا باشد، از آن

خود انتخاب كند، پس بايد با استفاده  هبراي خدا قابل تصور نيست تا عقل آن را به عنوان نشان
و قَدروك «: روايت. كندگذاري اقدام كه از مخلوقات كسب كرده، به نشانههاي ديگري از شناخت

هِمقُولحِ عى بِقَرَائفَةِ الْقُوخْتَللْقَةِ الْملَى الْخهاي خويش براي تو مانند مخلوقات ؛ و با استعداد عقل»ع
نيز در شناخت خدا  ، اين نوع تقدير را1)127: ق1414سيد رضي، (گوناگون، مقدار معين كردند 

تواند مخلوق را محدود كند و نه هايي است كه ميها، نشانهداند، چراكه اين نشانهناكارآمد مي
اين امر به اين دليل است كه نهايت و حدي براي خدا وجود ندارد، تا عقل آن را . خالق را

  . نقصان خواهد داشت دريابد، زيرا اگر خداوند داراي حد باشد، محدود است و قابليت ازدياد و
: چرا خداوند با حس باصره قابل درك نيست؟ حضرت فرمود: پرسيد jمردي از امام رضا

  ها را دركبه دليل فرقي كه بين او و مخلوقاتش وجود دارد؛ مخلوقاتي كه حس باصره آن«
يا عقل او را  پس او واالتر از اين است كه چشم او را درك كند يا وهم بر او احاطه يابد و. كندمي

                                                      
  .)52: ق1398صدوق، : ك.ر(ت نقل كرده اس ي اختالفصدوق نيز اين روايت را با اندك توحيد. 1
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» .او حدي ندارد«: حضرت فرمود! براي من حد او را مشخص كن: آن مرد گفت» .ضبط نمايد
زيرا هر محدودي، متناهي به حد است و هنگامي كه امكان «: چرا؟ حضرت فرمود: مرد گفت

محدود كردن باشد، احتمال زيادت و نقصان نيز هست؛ پس غيرمحدود است و قابل ازدياد، 
  ).251: ق1398؛ صدوق، 13: 1ق، 1378صدوق، (» تجزيه و تصور نيست نقصان،

بنابراين، . شود كه موضوع شناخت، تحديدپذير باشدتقدير و تحديد عقل، زماني حاصل مي 
گذاري و تحديد را دارد؛ لذا در روايات به تفكر عقل در فعل الهي نسبت به مخلوق، قابليت نشانه

؛ هر كس »سبحانَه وفِّقَ  منْ تَفَكَّرَ في آالء اللَّه«: الهي سفارش شده استهاي و تدبر در آيات و نشانه
 هنحو ه، اما دربار)56: 1366آمدي، (در مخلوقات خداوند تفكر كرد، به موفقيت دست يافت 

  . فعل به خداوند، ساكت است هاضاف
يات آمده است كه عدم تقدير عقل در شناخت خداوند، در مواردي به صورت مطلق در روا

ويژه به عنوان صفاتي  گردد، و در مواردي ديگر برخي صفات، بهشامل ذات و صفات خداوند مي
اين صفات، ربوبيت و عظمت  هاند؛ از جملگيرند، نام برده شدهكه تحت تقدير عقالني قرار نمي

 ه؛ عظمت خدا را به انداز»فَتَكُونَ منَ الْهالكينَ  عقْلكو التُقَدر عظَمةَ اللَّه سبحانَه علَى قَدرِ «: الهي است
افعال الهي ). 56: ق1398صدوق، (شوندگان خواهي بود  گيري مكن كه از هالكعقل خود اندازه

ها شده است، اما  آن هدر صورتي كه نشانه و آثار الهي ديده شوند، توصيه به تفكر و تعقل دربار
توان به نفي تعقل در آنان، الهي در روايات به صورت ضمني ميدر چگونگي و كيفيت فعل 

هايي يافت؛ از جمله روايت ذيل است كه عقل انسان را از درك حقيقت ربوبيت الهي، كه اشاره
  :داندرود، ناتوان مييكي از صفات فعل خداوند به شمار مي

هتوبِيبيقَةِ رقح ال... و و صاراألَب رِكُهالتُدارقْدم يطُ بِهحربوبيت الهي اين ي ؛ حقيقت
آورد كند و هيچ مقداري او را به احاطه درنميها او را درك نميچشم... است كه

  ).105: 1ق، 1407كليني، (
كه، محدوديت در تقدير هم با تنقيح مناط و هم به تصريح روايات، در شناخت  حاصل اين

 .خت ذات نيستصفات الهي نيز صادق است و مختص شنا

 محدوديت تصور. 5ـ2

در . بازگشته است» آفريني، تخيل، تفكر و ادراكصورت«در روايات، محدوديت در تصور، به 
ها، ها، وهم؛ عقل»فَال تُدرِك الْعقُولُ و أَوهامها و ال الْفكَرُ و خَطَرَاتُها و الاألَلْباب و أَذْهانُها صفَتَه«: روايت
: ق1398صدوق، (كنند ها صفت خدا را درك نميآن ها و خردها و اذهانها و خاطرات آنفكر
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براي محدوديت عقل در تصور و ادراك استفاده ) عقل، لب، وهم و فكر(، از تعابير گوناگون )46
  هكرده است؛ به اين معنا كه با تنوع واژگاني، در صدد نشان دادن ناكارآمديِ عقل در هم

  . استهاي آن شكل
 هكند و آن تصوير واسطتصوري، عقل تصويري از متعلقِ علم در خود ايجاد مي هدر احاط

در مواردي كه تصويرسازي براي عقل از چيزي مانند وجدان . ميان ذهن و متعلق خارجي است
براي كسب علم از متعلق بهره ... هاي ديگري چون ضبط، تحديد، تفكر وممكن نباشد، از راه

كند كه اگر عقل تصويري ايات در بيان محدوديت عقل در تصويرآفريني بيان ميرو. بردمي
اوالً، اين تصوير با وجود خارجي : شناخت استفاده كند هبسازد و بخواهد از آن به عنوان واسط

خدا مطابقت ندارد و ثانياً، اين تصوير هيچ حكايتي ـ حتي به طور ناقص ـ از خداوند ندارد و 
و التُدرِكُه األَوهام كَيف تُدرِكُه األَوهام و هو خالف ما يعقَلُ و خالف «: روايت. مغايرت داردتماماً با خدا 

چگونه اوهام او را درك كنند، در حالي كه او . كنندها او را درك نمي؛ وهمما يتَصور في األَوهامِ
! گردد؟ها تصور ميف آن چيزي است كه در وهمشود و خالخالف آن چيزي است كه تعقل مي

، عدم ادراك عقل را به علت مغايرت بين صورت ذهني و صاحب )82: 1ق، 1407كليني، (
و هو خالف ما «كند؛ در تعبير اول، از عبارت دهد و با دو تعبير آن را بيان ميصورت نشان مي

خالف «ديگر، اين مغايرت را با عبارت كند كه تأكيد بر عقل است و در تعبير استفاده مي »يعقل
  . كندبيان مي »ما يتصور في االوهام

صورت ندارد، در حالي كه او ] خداوند[؛ »و الصورةٌ و هو مجسم األَجسامِ و مصور الصورِ«: روايت
قلي را ، تغاير خدا و صورت ع)106: 1ق، 1407كليني، (هاست صورت هخالقِ اجسام و آفرينند

اوست، و تغاير بين مصور و  هها برساختگرداند كه خدا مصور است كه تمام صورتبه اين بازمي
  : چنين در روايات آمده است هم. صور، امري روشن است

طْ فتُح لَم رَ ويتَح و يهف هأَل هتيفكَي ارِئِ وةِ الْبياهي مف دبتَى تَفَكَّرَ الْعفَمكْرَتُه  بِشَي  روتَصي ء
؛ هر زمان كه بنده در ماهيت خداوند و كيفيت او تفكر لَه ألَنَّه عزَّ و جلَّ خَالقُ الصورِ
يابد، گردد و تفكر او بر چيزي كه تصور كرده احاطه نميكند، در آن سرگردان مي

  ). 92: ق1398صدوق، (هاست صورت هزيرا خداوند آفرينند
در . آمده است» وقوع در اوهام«عقلي بر صورت، در برخي روايات با تعبير  هم احاطعد
 ؛ عقل»أَو عرِف لَه مثْلٌ فَهو محدود  تَقَع علَيه األَوهام فَكُلُّ ما قَدره عقْلٌ و أنّه ال تُقَدره الْعقُولُ و ال«: روايت

 
ها

بر او واقع شوند؛ پس هرچه عقل او ] توانندنمي[ها گيري كنند و وهمهاو را انداز] توانندنمي[
ميان  ه، رابط)76: ق1398صدوق، (را اندازه گيرد يا براي او همانندي بشناسد، او محدود است 
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گونه تصويرسازي شده است كه گويا وهم پوششي وهم، يعني عامل ادراك و موضوع ادراك، اين

پس از بيان اين رابطه، روايت اين ارتباط را ميان . گيردبر مي است كه موضوع شناخت را در
كند، زيرا چنين برداشتي مستلزم نفي مي) موضوع شناخت(و خدا ) عامل شناخت(وهم 

؛ چيزي شبيه »فَهو مخَالفُه  ء و كُلَّما وقَع في الْوهمِ و اليشْبِهه شَي«: در روايت. محدوديت خداوند است
، اين ارتباط )167: 1ق، 1412ديلمي، (نيست و هرچه در وهم واقع شود، او مخالف آن است  او

ديگري بيان شده است كه در آن عقل، ظرف و موضوع شناخت، مظروف تلقي شده  هبه گون
با اين نگاه چون خدا محدود نيست، هر آنچه در ظرف عقل بگنجد، قطعاً با خدا مغايرت . است
  .دارد

  فهم عقالني كه از مشابهت و مشاكله ساخته: در روايت عبارت است از» تخيل عقلي«
رسي ندارد، بلكه صورت را از  آفريني به شيء مورد نظر دست شود؛ يعني عقل در صورتمي

گيرد؛ به بيان ديگر، صورت خيالي صورتي است كه عقل از تركيب سان مي اشياي همگون و هم
فَقَالَ الْحمد للَّه الَّذي منَع األَوهام أَنْ تَنَالَ «: در روايت. سازدمي هاي اقتباسي از موجودات ديگرصورت

اي در خطبه j؛ اميرالمؤمنين»ذَاتَه المتنَاعها منَ الشَّبه و التَّشَاكُلِ  وجوده و حجب الْعقُولَ أَنْ تَتَخَيلَ إِالّ
كه به او برسند منع كرده، جز در دانستن وجود او و  از اين ها راسپاس خدايي را كه وهم: فرمود
شكل، كه ذات او را تخيل كنند، به دليل امتناع ذات از داشتن شبيه و هم ها را از اينعقل

، تخيل ذات خدا محال دانسته شده است، زيرا )18: 8ق، 1407كليني، (محجوب ساخته است 
تصويري كه در ذهن ساخته شود، خالف ذات خدا ذات خدا هيچ شبيه و نظيري ندارد؛ پس هر 

  .خواهد بود
توان  و صفات بشري مي) مانند علم و قدرت(آيا بين صفات الهي : حال پرسش اين است كه

مشابهت قائل شد و از اين رهگذر، حكم به اين داد كه اگرچه عقل از راه احاطه، تقدير، ضبط و 
آفريني و با  صورت هتواند با استفاده از قو د، ميتواند به صفات الهي علم پيدا كن تقسيم نمي

 هكمك علم و اوصاف مخلوقات، به اوصاف الهي دست يابد؟ پاسخ اين است كه روايات گون
  كند كه عظمت، علم و قدرت الهي با تعقل درك گوي اين پرسش است و بيان مي چهارم، پاسخ

 .شود نمي
فعل الهي، به معناي نفي هر گونه  روشن است كه نفي شناخت عقالني از ذات، صفات و

هاي ديگري از شناخت، نظير معرفت فطري در وجود شناختي از خداوند نيست، چراكه راه
اند تا با وجود خلل در انسان قرار دارند كه از طريق مفاهيم ذهني و ابزارهاي عقلي حاصل نشده

  .ها، انسان از هر گونه شناختي از خداوند محروم بماندآن
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  نديب جمع
خداشناسي با  هاين منبع در حوز. شناسي استترين منبع معرفتيِ انسان در دين عقل، مهم

ها در  ها، برخاسته از ذات عقل است و تمام انسان اين محدوديت. هايي مواجه است محدوديت
اين باره همانند هستند؛ از اين رو، حتي با آموزش انبيا و اولياي الهي نيز اين نقيصه برداشته 

  .شود مين
شوند و در نهايت، تحليلِ  متون ديني در گزارش محدوديت عقل، به پنج دسته تقسيم مي

رساند كه عقل در شناخت ذات، صفات و برخي از افعال الهي ناتوان  ها ما را به اين نتيجه مي آن
بيين كنند، بلكه با ت نصوص ديني صرفاً به گزارش از ناتواني عقل در اين موارد بسنده نمي. است

توان گفت، علت اصلي  مي. كنند عقالني به روشن شدن چراييِ اين محدوديت نيز كمك مي
اي  گردد كه ذات و صفات، خصوصيتي دارند كه عقل با هيچ شيوه محدوديت عقل به اين بازمي

احاطه، ضبط، تقسيم، «دست يابد، زيرا عدم تناهي ذات و صفات الهي، عقل را از   تواند بدان نمي
  .ماند مي سان، عقل از ادراك ذات و صفات الهي باز كند و بدين خارج مي» ر و تصورتقدي

هاي ميان اوصاف مخلوق و  در نگاه ابتدايي، شايد به نظر بيايد كه عقل با استفاده از شباهت
كند، ولي چون روايات  خالق، از راه تصور و تخيل به صفات خدا علم ـ هرچند اجمالي ـ پيدا مي

: برخي اوصاف، يعني هكنند و از سوي ديگر، دربار شباهت و همانندي را از خدا نفي ميهر گونه 
ها ناتوان است، پس  كنند كه عقل از فهم آن به صورت ويژه حكم مي» عظمت، قدرت و علم«

  .كندها را درك نميرسد و آناي به كنه صفات الهي نمي توان گفت عقل با هيچ شيوه مي
كنند با استفاده از تنوع واژگاني، اين امر را  ديت عقل تالش ميروايات در بيان محدو

برجسته كنند و نشان دهند كه عقل در فهم ذات و صفات خدا ناتوان است؛ بدين منظور از 
كنند و از سوي  استفاده مي» عقل«در جانشيني از » ...فكر، لب، وهم و«: سويي، از واژگاني مثل

وقوف، ضبط، / حوايه/ احاطه«: معرفت را با واژگاني چون يابي عقل به هاي دست ديگر، شيوه
شمارند و نقص عقل را در شناخت خدا، به دليل  برمي» تخيل/ تحديد، تقسيم و تصور/ تقدير

  . كشندها به تصوير ميخلل در اين شيوه
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