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راه های شناخت صفات خداوند
برای  راهی  یافتن  است،  کرده  مشغول  خود  به  را  انسان  ذهن  همیشه  که  موضوعاتی  از  یکی 
شناخت هرچه بهتر خالق و آفریدگار هستی است. بشر همواره به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بوده 
است که خدایی که او و هستی را خلق کرده، و قرار است روزی به سوی او بازگردد، چگونه خدایی 
است؟ چه ویژگی هایی دارد؟ آیا او به همه چیز عالم است؟ او قادر به انجام دادن چه کارهایی است؟ او 

با بندگان خود چگونه رفتار می کند؟
یافتن پاسخ این پرسش ها، نیازمند دستیابی انسان به منبعی است که اطالعاتی دقیق و حقیقی در اختیار 

او بگذارد تا با تکیه بر آن بتواند به شناختی صحیح و به دور از اشتباه و خطا دربارهٔ خداوند، دست یابد.
را  نامحدود  خدای  کامل  شناخت  امکان  خود،  محدود  توانایی های  دلیل  به  انسان ها  ما  البته 

نداریم؛ به همین دلیل رسول خدا صلی اللّٰه علیه  و آله می فرماید: 

ما َعـَرفـناَك َحـقَّ َمعـِرفَـِتـَك 1
آن چنان که شایستٔه معرفت توست، تو را نشناختیم.

ما به قدر توان و درک خود، می توانیم به شناختی محدود از خداوند، دست یابیم؛ در این درس با دو 
راه که به ما در شناخت هرچه بیشتر خداوند کمک می کند، آشنا می شویم:

١ــ تفکر در کتاب آسمانی
بهترین راه برای شناخت صفات خداوند، مراجعه به سخن خود اوست. توصیف خداوند از 
خود، توصیفی دقیق و بی نقص است که می تواند ما را در شناخت صحیح او، یاری دهد. با مراجعه به 
قرآن که سخن خداوند است، با آیات زیادی روبه رو می شویم که هر کدام به بیان بخشی از ویژگی ها و 

صفات خداوند می پردازد؛ قرآن کریم به ما می آموزد:
خداوند بر همه چیز آگاه است؛ او از آنچه در قلب ما می گذرد٢، از آنچه چشم های ما می بیند٣، و 
آنچه در گوش دیگران نجوا می کنیم، آگاه است ٤؛  او حتی از فرو افتادن برگ درختی در گوشه ای از 

٣ــ سورهٔ  غاِفر، آیٔه 19.    1ــ بحاراالنوار ،ج 68، ص23.                    ٢ــ سورهٔ  احزاب، آیهٔ 51.    
٤ــ سورهٔ  توبه، آیٔه 78.                  
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جهان نیز باخبر است١؛ خالصه اینکه هیچ چیز آشکار یا پنهانی نیست مگر آنکه خدا به آن علم دارد:

هو یَعـلَـُم الـَجهـَر َو ما یَخـفٰی٢ َـّ ِان
او هر آشکار و نهانی را می داند.

خداوند مهربان است و مهربانی او همه چیز و همه کس را در برگرفته است٣.  او آن قدر مهربان 
است که مهرورزی بر بندگان را بر خود واجب کرده٤ و خود را دوستدار آنان نامیده است:

َو هُـَو الـَغـفوُر الـَودو ُد٥
او بسیار آمرزنده و دوستدار بندگانش است.٭

با وجود این، او مجازات کننده نیز است و کسانی را که به مبارزه با حق برمی خیزند و از گناه و 
سرکشی دست بر نمی دارند، از رحمت خویش محروم و به عذابی دردناک گرفتار می کند:

َه َشـدیـُد الـِعـقاِب٦ نَّ اللٰـّ َو َمن یُـشاِقّ اللَّٰه فَـاِ
و هرکه با خدا دشمنی کند بداند که خداوند به سختی عقوبت می کند.

او به بندگانش ظلم نمی کند؛ بلکه انسان ها با گناهان و خطاهایشان به خود ظلم می کنند  و خود را 
در مسیر گرفتاری و هالکت قرار می دهند:

ِانَّ اللَّٰه ال یَظـِلـُم الّناَس َشیـًئا َو لٰـِکـنَّ الّنـاَس َانـُفـَسـُهم یَظـِلـموَن٧
خداوند به مردم هیچ ستمی نمی کند بلکه این مردمند که به خود ستم می کنند.

٣ــ سورهٔ  اعراف، آیٔه 156. ٢ــ سورهٔ  اعلی، آیٔه 7.      ١ــ سورهٔ  َانعام، آیٔه 59. 
٦ ــ سورهٔ  حشر، آیٔه 4. ٥ ــ سورهٔ  بُروج، آیٔه 14.  ٤ــ سورهٔ  َانعام، آیٔه 12. 

٭  آیه با ترجمه حفظ شود.  ٧ــ سورهٔ  یونس، آیٔه 44. 
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البته خداوند کسانی را که از گناه خویش پشیمان شوند و توبه کنند، با آغوش باز می پذیرد١؛ چرا 
که او  خود را خدای  »بسیارتوبه پذیر« معرفی می کند٢ و توبه کنندگان را دوست می دارد. 

ـّوابیـَن٣  َه یُـِحـبُّ التَّ ِانَّ اللٰـّ
همانا خداوند توبه کنندگان را دوست دارد.

انسان و  برای هدایت  بلکه  بگیرد؛  بندگانش سخت  بر  با احکام و قوانینش نمی خواهد  خداوند 
راهنمایی او به سمت سعادت و خوشبختی و جلوگیری از گمراهی او این قوانین را قرار داده است.

ـَرکُم و ِلـُیـِتـمَّ ِنعَمَتهو َعلَیکُم لََعلَّکُم  ِکـن یُریُد ِلـُیـطَـِهّ ـٰ ما یُریُد اللُّٰه ِلَیجَعَل َعلَیکُم ِمن َحَرٍج ول
تَشکُروَن٤ 

خداوند نمی خواهد ]با احکامش[ شما را در سختی و مشقت قرار دهد، بلکه می خواهد شما را ]از 
آلودگی ها[ پاک کند و نعمتش را بر شما تمام نماید، تا شکر او را به جای آورید.

بهترین  و  یاری کننده٦  بهترین  بهترین روزی دهنده٥،  قرآن  را در  اینکه خداوند خود  و سرانجام 
سرپرست٧ معرفی می کند.

با همفکری هم گروهی های خود بگویید چه صفتی از صفات خداوند
 در قرآن کریم بیشتر تکرار شده است؟ به نظر شما چرا؟

فّعالیت کالسی

٣ــ سورهٔ  بقره، آیٔه 222.  ٢ــ سورهٔ  بقره، آیٔه 160.  ١ــ سورهٔ  نساء، آیٔه 27. 
٦ ــ سورهٔ  آل عمران، آیٔه 150. ٥ ــ سورهٔ  جمعه، آیٔه 11.   ٤ــ سورهٔ  مائده، آیٔه 6.   

٧ــ سورهٔ  انفال، آیٔه 40. 
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حضرت علی علیه الّسالم در خطبۀ ٩١ نهج البالغه در توصیف خداوند می فرماید:
»...خداوند از اندرون النه های تابستانی مورچگان و خانه های زمستانی حشرات، از آهنگ اندوهبار 
زنان غمدیده و صدای آهسته قدم ها آگاهی دارد. خدای سبحان از جایگاه پرورش میوه در درون پرده های 
شکوفه  و از مخفیگاه حیوانات وحشی در دل غارها و کوه ها و اعماق دره ها، از نهانگاه پشه ها بین ساقه ها و 

پوست درختان و از محل پیوستگی برگ ها به شاخسارها آگاه است.
خدا از آنچه پردهٔ ابر را به وجود می آورد و به هم می پیوندد و از قطرات بارانی که از ابرهای متراکم 
می بارد و از آنچه گردبادها از روی زمین بر می دارند  و باران ها با سیالب آن را فرو می نشانند و نابود می کنند،  
از ریشٔه گیاهان زمین که میان انبوه شن و ماسه پنهان شده است، از النٔه پرندگانی که در قله های بلند کوه ها 
جای   گرفته اند و از نغمٔه مرغان  در آشیانه های تاریک،  از مرواریدهایی که در دل صدف ها پنهان است، و امواج 
دریاهایی که آنها را در دامن خویش پروراندند، آگاهی دارد. این همه آگاهی هیچ گونه زحمت و دشواری برای 
او ندارد و برای نگهداری این همه مخلوقات رنگارنگ که پدیدآورده است، دچار نگرانی نمی شود و در تدبیر 

امور مخلوقات، سستی و ماللی در او راه نمی یابد... .
خدایا تو سزاوار زیباترین توصیف هایی  و درخور آنی که فراوان ستایشت کنند. اگر تو را آرزو کنند 

بهترین آرزویی و اگر به تو امید بندند بهترین امیدی.«

٢ــ تفکر در کتاب خلقت
راه دیگر شناختن صفات خداوند، تفکر در کتاب خلقت است؛ یعنی از طریق آثار و نشانه های 
او که در سراسر جهان آفرینش متجلّی است، به ویژگی های او پی ببریم؛ همان گونه که با دیدن نوشته ای 
یا  به میزان علم و دانایی و نوع افکار و اندیشه هایش پی  می بریم،  بر پی بردن به وجود نویسنده،  عالوه 
همان گونه که با دیدن ساختمانی، از وجود سازنده و میزان مهارت و توانایی وی باخبر می شویم، با تفکر 
در جهان خلقت نیز می توانیم عالوه بر پی بردن به وجود خالقی بی همتا با برخی از ویژگی ها و صفات او 

نیز آشنا شویم. 
تنها کافی است به تفکر در عالم بنشینیم؛ آنگاه این جهان را همچون جاده ای رهنمون  به سوی 
او خواهیم یافت. زیبایی های عالم، جلوه ای از زیبایی او، خوبی های آن، روایتگر نیکی او و عظمت های 

آن، پرتوی از قدرت و بزرگی اوست. گویی تمام اجزای عالم از او سخن می گویند.
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ردگار١
ک

ری اس�ت معر�ف�ت � �ت ار    هر ور �ت�ش د�ف �ی ر هو�ش �ف رف رد �ف ان س�ب �ت  رد�ف
گ

ر�           �ب
 

البته به هر میزان که علم و دانش ما افزایش می یابد، بیشتر از گذشته آثار علم و قدرت خداوند را 
در جهان درمی یابیم و در برابر این همه عظمت، به شگفتی می آییم؛ آن  چنان که عقل و اندیشٔه دانشمندان 

نیز در برابر این همه شگفتی، به حیرت می آید. 
طبیعت  بی پایان  با شگفتی های  انسان  مواجهٔه  دربارهٔ  معاصر،  نامی  فیزیکدان  اینشتین٢،  آلبرت 
می گوید:»ما انسان ها همچون طفلی خردسال هستیم که وارد کتابخانه ای بزرگ می شود که همٔه دیوارهای 
آن از زمین تا سقف با کتاب هایی به زبان های گوناگون پوشیده شده است. کودک می داند که باید کسی آن 
کتاب ها را نوشته باشد…    . کودک طرحی مشخص در ترتیب کتاب ها می بیند؛ نظمی اسرارآمیز که او آن 
را درک نمی کند؛ ولی می تواند با حسی مبهم حدس بزند. به نظر من وضعیت این کودک همانند وضعیت 

عقل انسان در برابر خداست…  . «٣.

Albert Einstein ــ٢ ١ــ سعدی 
3ــ فیزیکدانان غربی و مسئلٔه خداباوری، مهدی گلشنی، صص 46 و 47.
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یک پرسش 
اگر مخلوقات و موجودات جهان، آیات و نشانه های الهی اند و از طریق آنها می توان به 
صفات خالقشان پی برد،  آیا می توان هر صفتی را که در مخلوقات می بینیم، به خداوند متعال 
نسبت دهیم؟ برای مثال، آیا می توان خداوند را دارای جسم و محدود به زمان و مکان دانست؟

هر خوبی و کمالی که مخلوقات دارند، از خالق دریافت کرده اند و کسی می تواند کمال و خوبی 
را به دیگری دهد که خود نیز آن را دارا باشد. بنابراین خداوند سرچشمٔه همٔه خوبی ها و کماالت است.

اما صفاتی که از مخلوق بودن و محدود بودن موجودات سرچشمه می گیرد، مثل جهل، ظلم، 
ضعف و جسمانی بودن، که همه نوعی نقص و کاستی است، در خدای متعال نیست؛ زیرا خداوند مخلوق 
و محدود نیست. به عبارت دیگر با توجه به اینکه خداوند کامل و بی نقص است، نمی تواند دارای چنین 
صفاتی باشد. به عنوان نمونه این گونه نیست که خداوند همچون ما اگر در این مکان حضور داشته باشد، 

از مکان دیگر بی خبر باشد؛ یعنی خدا مثل اجسام محدود به یک مکان خاص نیست.

با همفکری اعضای گروه خود، برخی از صفاتی را که ویژٔه ما مخلوقات است 
و نمی توان آنها را به خدا نسبت داد، بیان کنید.

فّعالیت کالسی

حمد و تسبیح
شما با ذکرهای زیر  به خوبی آشنایید؛ زیرا در هر نماز آنها را تکرار می کنید:

ِه َرِبّ الـعالَـمیـَن َالـَحمـُد ِلـلٰـّ

ٰ
ُسبـحاَن َرِبّـَی الـَعـظیـِم َو ِبـَحمـِده

ِه ِه َو الـَحمـُد ِلـلٰـّ ُسبـحاَن الـلٰـّ
آیا می دانید معنی این ذکرها چیست؟

»حمد« به معنای »ستایش« است. وقتی می گوییم »الحمدللّٰه«، می خواهیم بگوییم که »هر ستایش 
برای خداست«. کسی و چیزی قابل ستایش است که کماالت و زیبایی هایی در او باشد. می دانیم که همٔه 

زیبایی ها و خوبی های جهان از خداست. پس ستایش حقیقی و حمد واقعی از آِن اوست. 
»تسبیح« به معنای »پاک و منّزه دانستن« است. وقتی می گوییم »سبحان اللّه«، می خواهیم بگوییم 
»خداوند از هر نقص و عیبی، منزه است«؛ یعنی آن نقص هایی که در سایر موجودات است، در او نیست و 

او خدایی کامل و بی نقص است.
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١ــ با مراجعه به آیات 58 تا 65 سوره حج و آیات 25 تا 30 سوره شوری، 
آیاتی را که در آن به شناخت خدا اشاره شده، یادداشت و آنها را با خطی زیبا 

بنویسید و در کالس نصب کنید.  
٢ــ از دعاهای بسیار زیبا که به حمد و تسبیح خداوند پرداخته است، دعای 
جوشن کبیر و دعای روز عرفه است. با مراجعه به آنها برخی از صفات خدا 

را که در این دعاها ذکر شده است، استخراج کنید و در کالس ارائه دهید.

١ــ راه های شناخت صفات خداوند را نام ببرید و دربارٔه هر کدام به اختصار 
توضیح دهید.

٢ــ حمد و تسبیح خداوند به چه معناست؟ 
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