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 ، و  الرَّسُول  بِالرِّس ال ةِ و  أُولِی الْأ مْرِ بِالْم عْرُوفِ و  الْع دْلِ و  الْإِحْس انِ. بِاللَّهِ   اعْرِفُوا اللَّه  

مؤمنان علی علیه السالم امیر  به نقل ازامام صادق علیه السالم    ابتدایی حدیثی منسوب به  ةفقر

،  االمامهقمی،    ؛ 85/ 1  کلینی،)  «(...  بِاللَّهِ  اعْرِفُوا اللَّه ؛ )خدا بشناسید  اخدا را ب»  :فرمایدکه می

شناخت خداوند به  بر    ،[1]ح ـ  ( 15  ،الهدایهصدوق،  ؛  285ـ286  ،التوحید  ،صدوق؛  137ـ138

این روایت در ادامه به    . است  امامی   دانشورانمحل بحث  خود خداوند داللت دارد که    ةوسیل

اولو االمر با رسالت و  الرَّسُول     ، »شناخت پیامبر،  و   امور پسندیده و عدل و احسان؛  انجام  به 

« اشاره دارد. فهم فقرات بعدی حدیث محل  إِحْس اِنبِالرِّس ال ةِ و  أُولِی الْأ مْرِ بِالْم عْرُوفِ و  الْع دْلِ و  الْ

اول حدیث، مستلزم دور و تسلسل خواهد بود و    ة فقرپذیرش مراد ظاهری  اما    ،اشکال نیست

رو این  آید، دور و تسلسل باطل است. از اینهای منطقی و فلسفی برمیگونه که از یافتههمان 

و عالمان را بر آن داشته تا به تحلیل مفهوم و    گیرداحادیث مشکل جای می  ةروایت در زمر

مؤمنان علی  امیر روایت دیگری نزدیک به همین مضمون منسوب به  مراد حقیقی آن بپردازند.

به آن چیزی که خودش را به    فرماید: »خداوند راکه می  نیز در منابع امامی آمده السالم علیه

الْمُؤْمِ)  ؛ شناختم  ،من شناساند أ مِیرُ  ف ق سُئِل   ر بَّک ؟  ع ر فْت   بِم   )ع(  ع رَّف نِینِین   بِم ا    « ن فْس ه  ال : 

،  الهدایهصدوق،  ؛  285،  التوحیدصدوق،  ؛  85ـ 1/86  کلینی،؛  239ـ1/240  ،المحاسنبرقی،  )

باهلل«  [2ح  ]  (15 اهلل  »اعرفوا  با حدیث  آن  ابتدایی  بخش  تنها  و  است  این حدیث طوالنی   .

احادیث مشکل    ة توان بخش اول هر دو روایت را یکسان و در زمررو، میاز اینهمسان است.  

 به شمار آورد. 

امیرصحت  حقیقی  مراد  و کشف  روایت  این  انتساب  پژوهش  ؤالمسنجی  السالم،  علیه  منین 

را   آرای  حاضر  در  نیز فحص  و  اسناد حدیث  و  منابع، متن  اعتبارسنجی  به  تا  داشت  بر آن 



های متنی در متون مشابه بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد که  دانشوران و تحلیل قرینه

چیست و در صورت احراز صدوری روایت، مشکل    آن است،  مفهومی که حدیث در مقام بیان 

 شود؟  میناظر بر مراد ظاهری چگونه حل  
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برآمدهخود  که در میان شرح روایات  الحدیثیکتب شرح این روایت  به    ،اند، در مقام تفسیر 

 التوحید و یا     الکافیبرای مثال، شروح کتاب  روند.  می رعام این پژوهش به شما  ةعنوان پیشین

امام خمینی در شرح  .  اندکوشیدهدر تبیین معنای آن    ،اندصدوق، آنگاه که به این روایت رسیده

سی در    حدیث  هفتم  حدیثو  چهل  عرفانی  خمینی) شرح  نگاه  از  آن  (  معنای  تبیین  به 

مبحث   ،(حسینی طهرانی)  اهلل شناسیکتاب    و یا حسینی طهرانی در جلد دوم ازپردازد  می

. همچنین  ، به این حدیث اشاره داردطی بحث از طرق مختلف شناخت خدا  مشانزدهم تا هجده

طی مباحث فلسفی    ،(میالنی) ه و العرفانیهمعرفه اهلل تعالی باهلل ال باالوهام الفلسفیمیالنی در  

در حوز است.  پرداخته  نیز  روایت  این  به  نیاز  فراخور  به  عرفانی،  این    ةپیشین  ةو  اختصاصی 

« استشهاد به حدیث )اعرفواهلل باهلل( در برهان صدیقین  یواکاوتوان از مقاالت »می  ، پژوهش

بررسی تطبیقی آراء امامیه در  ؛ »که از نگاه فلسفی به این حدیث پرداخته  (صالح و جعفری)

که به بررسی روایت از طریق برهان لمی و برهان    (میراحمدی)  «"اعرفوا اهلل باهلل"الحدیث    فقه

نگاه امامیه در تبیین مراد روایت مذکور نظر  حکمی و تحلیل  های عرفانی ـ فلسفی عالمان 

که به صورت کلی    (بیابانیپیاپی با عنوان »مروری بر احادیث معرفت خدا« )  ةمقالسه  ؛  دارد

یک به  یادشده، هیچ  ةاز میان پیشین  معرفت خدا اشاره کرده است، نام برد.  ةبه روایات حوز

https://hawzah.net/fa/Book/View/45435/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85
https://hawzah.net/fa/Book/View/45435/54421/%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%80-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%AF%D9%89-%D9%83%D8%AC%E2%80%8C%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%88%D8%AC-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://hawzah.net/fa/Book/View/45435/54421/%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%80-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%AF%D9%89-%D9%83%D8%AC%E2%80%8C%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%88%D8%AC-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://elmnet.ir/article/30747227-22951/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87?elm_num=3
https://elmnet.ir/article/2230226-42302/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-_%23171%3b%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%23187%3b?elm_num=1
https://elmnet.ir/article/2230226-42302/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-_%23171%3b%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%23187%3b?elm_num=1


اند و از آنجا  مضمون نپرداختهحدیث و سایر روایات هم  ةتحلیل معنای روایت با کمک خانواد

تحریر کشیده شده، همه بر   ةین روایت بیشتر در قلم فالسفه و عرفا به رشت که تفسیر معنای ا

اند که نظرات عالمان این دو حوزه را از نظر بگذرانند؛ حال آنکه در ادبیات روایی و نیز  آن شده

حاضر    ةتبیین معنای حدیث را شاهدیم. از این رو مقال  از نگاه محدثان، رویکردی متفاوت در

عنکبوتی سند، به تبیین صحیحی از    ة سنجی متن و اسناد حدیث، ترسیم شبک اعتبارسنجی منابع، صحت با  

  های متنی در متون خاستگاه صدوری و مکتوب حدیث پرداخته و با تحلیل رویکرد دانشوران و تحلیل قرینه 

  االخبار باالخبار   شرح از حیث    ،مضمون، تحلیلی رواییبا نگاه جمعی به روایات هم  حدیثة  خانواد هم 

عالمان  رویکردهای  ترجیح  و  بررسی  به مقایسه،  نگاه  با همین  و  است  ارائه کرده  از حدیث 

 نماید.سابقه میخود کاری نو و بی ةرو، پژوهش حاضر به نوب پرداخته است. از این
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دارندا روایت صرفا  مصدری شیعی  دو  )م    المحاسن.  ین  اولین منبع مکتوب    ،ه(  274برقی 

شیخ کلینی )م    الکافیو پس از آن    (240ـ239/ 1  ،المحاسنبرقی،  )  است  [1اول ]ح    حدیث

بن بابویه قمی )م از ا،  االمامه و التبصره  ،(86  ـ  1/85  کلینی،)   [2و    1با دو نقل ]ح    ه(  329

، الهدایهصدوق،  )  [2و    1]ح    با دو نقل  الهدایه  ،( 138،  االمامهقمی،  )  [1با یک نقل ]ح   ه( 329

ه( به ترتیب    381یخ صدوق )م  لیفات شأاز ت  ( 285ـ286)   [2و   1با دو نقل ]ح    التوحیدو   (15

 اند. این روایات کهنناقالن 

، متقدم شیعی  به گزارش منابع  اما  است؛   3قرن    این روایت،  مکتوبرو خاستگاه  از این



 ، اندما السالم منسوبکه به امام صادق و امام علی علیه یاسناد با توجه به ،اصل صدور روایت

در عصر امام صادق علیه السالم مجدد  منین علیه السالم خواهد بود که  ؤ المامیر  زمان با عصرهم

 است.   نین علیه السالم نقل گشتهمؤالمو به زبان ایشان از امیر جریان افتادهبه 
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  ، اول  ةگون به دو شکل در روایات ظاهر شده؛    ،«خداوند  ة گزارش از »شناخت خداوند به وسیل

فقره در سه  السالم  علیهما  علی  امام  از  نقل  به  امام صادق  است که  کوتاه  شناخت    ،روایتی 

و   .[1]ح    داندت و نیکی متکی میرسول را به رسالت و امام را به عدال  ،خداوند را به خداوند

تر  تر و تشریحیاما طوالنی  ،اول یکسان   ةال آن با روایت گونؤدوم روایتی است که موضع س  ةگون

وردگار خود را به  مؤمنان علی علیه السالم سؤال شد: پراز امیرکه  هنگامی  ، است. در این روایت

 ؟ آن حضرت فرمودند: به آن چیزی که خودش را به من شناساندشناختی)چگونه(  چه چیزی  

چگونه خداوند خودش را به شما معرفی کرده است؟    ال مجدد راوی از اینکهؤو در پاسخ به س

پرداختند و منطقی مراد خود  عالمانه  تشریح  و  تبیین  بحث مشکل    [2ح  ]  به  از  خارج  که 

بدان پرداخته   ی برای مشکل تسلسل باشد که در ادامهپاسخ ةالحدیث است و چه بسا به منزل

 شده است.  

 در حدیث اول  صدوقنقل  تفاوت نقل کلینی با    ،ای که الزم است بدان دقت شودنکته

االحسان«  و والعدل بالمعروف باالمر  االمر عبارت »واولی  در«  امر» کلینی کلمة نقل در است.

»باء«   جر حرف ویژه معنایابیه  ، ب روایت  شرح در که است صدوق، اضافه شیخ نقل به نسبت

 .که در ادامه بدان پرداخته شده است داردشایانی  تأثیر ، باهلل« اهلل در »اعرفوا



که تمامی کتب متقدم حدیث »اعرفوا    ،دهدنشان می(  1)نمودار  روایات    اسانید«  ة»شبک

را تنها از طریق »احمد بن محمد بن عیسی به فضل بن سکن« و حدیث »بما   [1ح  ]  اهلل باهلل«

  .اندربیحه« نقل کردهبیرا تنها از طریق »احمد بن محمد بن خالد بن ا[  2ح  ]عرفنی نفسه«  

 مفرد است.   ،رو طرق هر دو روایت در طبقات ابتداییاز این

طریق شیخ کلینی و شیخ صدوق [، 2ح  ] در حدیث دوم قابل تأمل اینجاست که  ةنکت

أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن  که هر دو یکسان و به نقل از »برقی« است )

مولى رسول اهلل صلى اهلل علیه وآله رفعه قال سئل    ه بن قیس بن سمعان بن أبی ربیح   ه علی بن عقب 

صالح بن  بعض أصحابنا، عن متفاوت است )  ،المحاسنموجود  با طریق خود برقی در کتاب    ،(...

 (. رسول اهلل صلى اهلل علیه وآله سئل ...مولى  ه أبی زبیح   عن، قیس بن سمعان ، عن هعقب 

علی    سند را تقطیع شده و مرفوعا  به نقل از نقل کلینی و صدوق از برقی    ، در حقیقت

، نقل  شده  شمردهپیامبر صلی اهلل علیه و آله   ةآزاد شد ةبیحه بندبن عقبه که از نوادگان ابی ر

است نه علی بن عقبه و نیز با دو واسطه  اما در المحاسن موجود، راوی، صالح بن عقبه    ،کنندمی

  ة آزاد شد ةرساند و هیچ نسبتی با ابی زبیحه که بندمنین میؤ المبعد از خود حدیث را به امیر

 پیامبر صلی اهلل علیه و آله است، ندارد!.

 نیاز است به چند نکته توجه شود:  ،این اختالف ةدربار ،برای اظهار نظر صحیح

صالح بن عقبة  میان دو تن مشترک است » ، آمده  المحاسن. »صالح بن عقبه«: که در کتاب 1

  ؛ 84ـ  10/86 خوئی،)ر.ک:  )الخیاط(« صالح بن عقبة بن قیس بن سمعان  و بن خالد األسدی 

 .  (15/282 بحرانی،؛ 5841ـ  5843 ة ذیل ترجم

  علی   وبن خالد    هعقب»علی بن    :اسناد روایات به دو شخص تعلق دارد. »علی بن عقبه«: در  2



« که با نام علی بن عقبه بن قیس تنها در طریق کلینی و صدوق آمده و به  بن قیس ه بن عقب

طریق  مسیر و  اند و تنها  یک از اسناد شیعی از فردی به این نام یاد نکردههیچ  ،غیر این دو 

همان نقل احمد بن محمد بن خالد برقی از علی بن عقبه    ، به او نیز  یابی کلینی و صدوقدست

 بودن چنین فردی اذعان دارند  مجهولچون جواهری، بر  . نیز برخی عالمان همبن قیس است

 2. (404، جواهری)

بن سمعان بن ابی   صالح بن عقبة بن قیس» یک راوی با نام خود از الرجال . برقی در کتاب 3

سخن گفته  «  کوفی مولى  بن عقبة بن قیس  با نام »علی  فرد دیگریاز  و  (  27،  برقی)«  ربیحة

   .(25، )همان  است

از    ،را  از صالح بن عقبة آمده  خود  کتابآنچه در  »:  داردمی. شیخ صدوق در مشیخه بیان  4

موسى بن متوکل از على بن حسین سعدآبادى از احمد بن محمد بن خالد از پدرش    محمد بن

از محمد بن سنان و یونس بن عبد الرحمن هر دو از صالح بن عقبة بن قیس بن سمعان بن  

آله و  علیه  اهلل  اهلل صلى  ربیحه مولى رسول  من الیحضره  صدوق،  « )ستا  روایت کرده  ،ابى 

برقی می  (.4/511  ،الفقیه به  اینجاست که طریق شیخ  برقی در هیچ کجا  ؛رسدجالب  از    اما 

صالح بن  »»محمد بن سنان و یا یونس بن عبد الرحمن« را راوی از  اسناد کتاب محاسن خود

های صالح بن عقبه و علی بن  راوی و مروی عنهکند. نمودار زیر  معرفی نمی  «بن قیس  هعقب

 : (1)نمودار   دهدرا نشان می المحاسنعقبه در 

 

 
توسط    کافی طرق برقی و سایر دالیل مستند شده است. در چاپ کتاب    ة. این مطلب در ادامه با مقایس2

 (.1/214  ، ها اشاره شده است )کلینی، دارالحدیثانتشارات دار الحدیث نیز به برخی از این تصحیف



 1 نمودار

برقی    خ کلینی و شیخ صدوق به متنی از کتابآید که یا شیبرمی  از آنچه گفته شد

از آن    المحاسناند که در دسترس ما نیست و در آن سندی است که برقی در  دسترسی داشته

علی    و یا خلط میان دو شخصیت صالح بن عقبه بن قیس و های نساخ  اشتباهیاد نکرده و یا  

م از سوی  بن خالد  عقبه  اشکالی شده  ، لفان ؤبن  ایجاد چنین  این  است.  سبب  نظر  از  به  رو 

گرچه که   ؛تر باشدصحیحبه دلیل نزدیکی به دیگر اسناد روایی، برقی  المحاسنسند  ،رسدمی

»بن« به »عن« نیز از    ة احتمال دارد تصحیف واژ  ،»رفعه« در انتهای سند  ةبه دلیل وجود واژ

آن تصحیح عبارت کنونی    ةباشد که ثمر  المحاسننویسی  دیگر خطاهای پیش آمده در نسخه

به    ، رفعه(  ه ، عن قیس بن سمعان، عن أبی زبیحهبعض أصحابنا، عن صالح بن عقب)  محاسنال

رفعه« خواهد    هأبی زبیحبن    قیس بن سمعانبن    بعض أصحابنا، عن صالح بن عقبةعبارت » 

 د. ش

هایی برای مثال ضبط  ؛ استربیحه« در منابع مختلف نام »ابیضبط تفاوت دیگر،  ةنکت



به نظر  رتیحه»ابی   ، ربیحه«ربیعه« و »ابی»ابی   ،ذبیحه«»ابی   ،زبیحه«چون »ابیهم ... که  « و 

و نجاشی    برقی  رجالچرا که با ضبط این واژه در کتاب    ؛تر باشدربیحه« صحیحرسد »ابیمی

. بنا بر  (202،  حلى؛  200،  نجاشی؛  27،  الرجالبرقی،  )ر.ک:  خوانی دارد  و نیز عالمه حلی هم

 . (2)نمودار  شوده شرح زیر ترسیم میاسناد این روایات ب ةشبک  ،آنچه بیان شد



2نمودار



 

 

 از حدیث   زدایی دانشوران در ابهام   رویکرد  .4

باب معرفت خدا مورد استناد قرار گرفته است  ،حدیث »اعرفوا اهلل باهلل« به    ،همواره در  امر  از  اینکه مراد حدیث  اما 

توان دور و تسلسل حاصل از معنای می  ،چه مفهومی از حدیث  ة شناخت خداوند با خود خداوند چیست و چگونه و با ارائ

فراخور  یک به  هرمتکلمان، فالسفه و عرفا بوده است و    ،ظاهری حدیث را حل کرد؟ محل اختالف چهار گروه محدثان

اند. با وجود اینکه  کامال  پذیرشی به تبیین مفهوم آن پرداخته  ،رشی متفاوت و در عین حالخود با نگمسلک علمی  

توقف و یا تأویلی متفاوت از مراد استعمالی   ،یک به انکاراما هیچ  ،تقریر عالمان از مفهوم حدیث بسیار با هم متفاوت است

 شود.  های استدالل ایشان اشاره میاند که در ادامه به گونهکرده  نظر نداشته و همواره با رویکرد پذیرشی از آن یاد  ،روایت

 رویکرد پذیرشی )تبیینی ـ توجیهی(  

  3گونه استدالل و تبیین مواجهیم. در تفهیم معنای »معرفت به خدا« در این روایت با بیش از پنج 

 معرفت تنزیهی   . 1 ـ1 ـ1 ـ1 ـ1

 ،ممکنات  از صفات  او  تنزیه  باطریق خود خدا را  ایشان معرفت خدا از  مرحوم کلینی است.    ،حدیثاولین شارح این  

یعنی از آنجا که خداوند خالق اشخاص و ابدان )اعیان( و  ،شناخت خداوند متعال به اوگوید داند. وی میپذیر میامکان 

جز خود   ،که شباهت به ارواح و ابدان هر دو نفی شودیک شبیه نیست و هنگامیپس خود بر هیچ ،ارواح )جواهر( است

مخلوقات و داشتن    به  خداوند  نفی شباهت   با  ، از این روی  . (85/ 1  کلینی،)  ماند که با آن شناخته شودخداوند متعال نمی

شود و در غیر این صورت چنین معرفتی حاصل نخواهد شد. عالمه شعرانی می  حاصل  اهلل  با  اهلل  معرفت نگاهی تنزیهی،

کند و  تشریح می ،آن را شناخت خداوند به تصور ذات بر ذات و نه به مشابهت با چیزی به غیر او ،در تبیین نظر کلینی

 ، مازندرانی)  زدایدبه اثبات وجود خداوند پرداخته را می  ،این تصور غلط که کلینی به جای اینکه به شناخت بپردازد

تفسیر  حدیث و  ةشرح کلینی را ادام  ،را به اشتباهچون مالصدشارحانی هم  ،ناگفته نماند که به نظر امام خمینی  .(3/82

روایت را مبتنی بر    ، رو. از همیناندکرده  فرض  المؤمنین، علیه السالمحضرت صادق، علیه السالم، از کالم حضرت امیر

کرده   ،همین خطا تحلیل  کلینی  نظر  راستای  حدیثخمینی،  )  انددر  المتألهین  .  (623،  شرح چهل  به صدر  باور  با 

دوم   )معرفت شهودی(؛  یکی به مشاهده و عرفان  ؛طریق معرفت حق تعالی دو نحو است  :دگویمی»معرفت تنزیهی«  

خواهد    طریق دوممراد حدیث  از این جهت    ،ءنبیااول ممکن نیست، مگر برای ا  ة و چون طریق  ؛طریق تنزیه و تقدیس

 
  ،ان و فالسفهپژوهش کاملی از تطبیق معنای حدیث از سوی عالم  ، »واکاوی استشهاد به حدیث اعرفوا هللا باهلل در برهان صدیقین«  .3

  صالح و جعفری،)ر.ک:  جسته است که این نگاشته در برخی موارد از زحمات علمی این مقاله بهره  بر برهان صدیقین ارائه کرده 

 (.  071ـ261



 . (3/61 صدرالمتألهین،) بود

 معرفت فاعلی   . 2 ـ1 ـ1 ـ1 ـ1

اولین   ،مسببات و علت فاعلی بودن خداوند متعال نظر دارد و اسباب طولی نظام به که داللت حدیث بر معرفت فاعلی، 

 با  اگر  ،است  عقل  واهب  خداوند  که  بشناسیم  عقل  خدا را با  اگر  :گویدبار از سوی شیخ صدوق مطرح شد. ایشان می

  خود بشناسیم نفس با اگر است. داده قرار حجاب را هاآن و  هاستآن مرسل  و باعث خداوند  بشناسیم که رسل و انبیاء

. از  (15،  الهدایهصدوق، ؛ 290، التوحیدصدوق، ) شناخت  را او توان می خداوند با تنها  پس است. آن محدث خداوند که

  «اهلل من» او  معرفت  حقیقت در یازد، اهلل دست معرفت  به  که سببی  هر  از و  بشناسد را خدا که  راهی  هر از بندهرو این

شوند. قاضی می  ختم  نفس و ... به او  ،انبیاء  ،اعم از عقل  شناخت  هایواسطه  همة  چراکه   ست؛خدا  علیت  سبب  به  و

باید    انسان   که  دانندمی  این  را  حدیث  ظاهری  اند و معنایتا حدودی نظر صدوق را پسندیده   مازندرانی،سعید قمی و  

  تفاوت   د وباشن  توجه داشته  ،از سوی او  معرفت  اسباب  خلقت  و   طولی خداوند  به فاعیلت  ،هاشناختنی  شناخت  هنگام

به همین  درجات  تفاوتبه    ،شناخت  در درجات  ،مازندرانی؛  3/632  ،التعلیقهقاضی سعید،  گردد )بازمی  توجه  نسبت 

3/110) . 

انتزاع چنین مفهومی از   ،نقد کشیده و با دو دلیلعالمه مجلسی از جمله کسانی است که این باور صدوق را به 

روایت؛ چرا که معرفت رسول و اولی االمر نیز بنابر   بعدی  فقرات  با  حدیث را بعید شمرده است. یکی به دلیل ناسازگاری

باهلل« و اینکه این  شد »اعرفوا اهلل و الرسول و اولی االمر  نظام طولی علیت همسان با معرفت اهلل است و باید گفته می

  فعل امر؛  ةصیغ با نشان دارد. دوم به دلیل ناسازگاری ،از مفهومی متفاوت از مسببیت و علیت  ،اندفقرات با هم متفاوت

است و اگر تنها یک    پرشمار   هایگزینه  میان  از  خاص  مفهوم تشویق به انتخاب معرفت  ةچرا که فعل امر دربردارند

که دیگر تحریض و تشویق معنا  چرا  ؛شدانشائی استفاده می  ة ر جمل نباید از ساختا  ، شتگزینه برای شناخت وجود دا

. عالمه طباطبایی نظر صدوق را ناظر بر باورمندی  (299/ 1و    275/ 3  ،بحارمجلسی،  )  حکیمانه نخواهد بود  ،ندارد و عبارت

خواند. البته در کالم صدوق  مراد روایت میبر غیر اکتسابی بودن شناخت خداوند دانسته و از این جهت آن را خارج از  

 . (39مبحث   ،رضوی) شودصراحتی در این بحث دیده نمی

سهروردی در اند.  صدوق تنها فرد باورمند به این تفسیر نیست و برخی از حکما و فالسفه نیز آن را طرح کرده

استدالل   ،«لم»برهان  که درآورده  « رالم و ان مسلکانش براهین »گزارش از مفهوم معرفت در این روایت به نقل از هم

  ، ایشان  نگاهرسد از البته به نظر می .وجود علته علول است باستدالل از م ،«ان »برهان  و سوى معلول ه  از علت است ب

چرا که با    ؛ ستیترصحیحقول    ،(یا من دل على ذاته بذاته داللت ذات بر ذات مبتنی است )  ةبر پایصدیقین که  برهان  

   .(3 رازى،) نمایدفقرات بعدی روایت اعم از اثبات رسول به نبوت و ... سازگارتر می



 و معرفت به نعمات معرفت سببی   . 3 ـ1 ـ1 ـ1 ـ1

 ،که مسبب شناخت مخلوقات از خداوند بدان معنااند؛ دانستهمعرفت سببی خداوند  معرفت مذکور در روایت را  ،برخی

این شناخت   و  بهمی  حاصل  اهلل جل جالله  خود  طریق  ازخود خداست    و   باهلل« معنا  اهلل  »اعرفوا  دیگر  تعبیر  شود؛ 

گونه که  این باور به باور معرفت فاعلی بسیار نزدیک است و همان باهلل«.    اهلل  خود »اعرفوا  جز  ،داشت  نخواهد   تفسیری

  : گویدمی  میردامادمحل توجه قرار گرفته است.    ،سبب و مسببیت  ،در این دیدگاه  ،شددر آن باور علت و معلولی بحث می

 نمایندتأیید می را  آن هم  روایات  سایر که  دارد  وجود  هم  دیگری  ]به غیر از نظر مرحوم کلینی[ معنای  حدیث این  برای

فیض  (. البته  203،  میرداماد)  بشناسیم  وجود  حقیقت  و  اصل  طریق   از   بلکه  مخلوقات،  طریق   از   نه  خدا را  اینکه   آن  و

  تفسیر   ،فیض  بر این تفسیر ارائه کرده است.   ،تقریر دیگری بسیار نزدیک اما با تفاوتی اندک  ،پس از نقد این نظر  ،کاشانی

شیخ صدوق نیز از    نظر نیست. مشخص  وضوح   به ،مطلوب  ،و قائل است که در نظر او ،کلینی را مجمل و مبهم شمرده

  ،کندمی  منحصر   خداوند  به   را  متعال  خداوند  شناخت  راه   که   چرا   ؛مردود است  ، است  حدیث  ظاهر  خالف  آن جهت که

کاشانی،  )  است  ارجح  راه  این  اما  ،هست  هم  دیگری  هایراه  که  است  قائل  حدیث  ظاهر  آنکه  حال  ، الوافیفیض 

  از   ناگزیر  اینکه  و  وجود  حقیقت  به  نظر  با  متعال  خداوند  شناخت»  :فالسفه که قائلند  دیدگاه  ، (. از نگاه او337ـ1/340

 ،گرددمی باز متعال خداوند ذات اثبات بهه این اشکال مبتالست که ب ،«شودمی حاصل ،باشد ذات به قائم که است این

  ، نیست  متعال  خداوند  اثبات  مقام  در  حدیث  .دارد  وجود  تفاوت  ، آن   معرفت  با  شیء  یک  اثبات  میان  و   ،ذات  شناخت   به   نه

  وجود  و  فرموده  آیات  در  اینکه  کما  .است  فطری  و  بدیهی  متعال  خداوند  اثبات  و  است  شناخت  از  سخن  مقام  در  بلکه

بلکه مراد حدیث آن است که باید در هر شیء به وجوهی از آن نگاه کرد که بر    ؛است  شده  ثابت  امری  ،رب متعال

فناناپذیر است. پس خداوند   از تدبیرخداوند داللت دارد. آن وجوهی که  با آثارش در اشیاء اعم   ، قیومیت  ،متعال را 

گونه  گیرد که وجهی است به ذاتش. اینهر چیزی ماهیتی دارد که بدان هویت می  قهر و ... باید شناخت.  ،احاطه   ،تسخیر

همین    وشود  هر چیزی حقیقتی دارد که بدان محیط است و قوام ذاتش به آن است و با آن آثار و صفواتش ظاهر می

برای هر    که   است   آن  مراد   ،. به عبارت دیگر از نگاه فیض(340، )همان   ماندحقیقت است که بعد از فنای اشیاء باقی می

کسی نظر به ماهیات کند و بخواهد از جهت   است، اگر (جهت یلی الربی)  و وجودی )تعینات نفسیه( موجودی ماهیتی

فطری است نه   ، حق را بشناسد، حق را به اشیاء شناخته نه به حق، عالوه آنکه این علم و معرفت  ،هاامکان و افتقار آن 

  حق را بشناسد، حق را به حق شناخته  ،کسبی. ولی اگر به جهات وجودیه، که وجهه إلی اهلل و جهات یلی اهلل است

البته ایشان در جای دیگری از این شناخت،    .(41ـ59،  هیمصباح الهداخمینى،  ؛  624،  شرح چهل حدیث  ینى،خماست )

 . (147 ،الشافیفیض کاشانی، ) کندنعمات خداوند متعال« یاد می به »معرفت به

و به    (107ـ 126،  صالح و جعفری)   حدیث را در راستای برهان صدیقین،  ی با میردامادأر هم  سبزواری   حاجی



  نقلی  ةکند و در اثبات قول خود به برخی ادعیه به عنوان ادلتفسیر می  ،معنای برهان بودن خود خداوند بر معرفت خود

علیک«   دللتنی وأنت عرفتک ثمالی »بک  ةابوحمز دعای ،بذاته« ذاته على دل صباح »یامن دعایمثل  ؛کندمی استناد

  تکون   حتى  بعدت  متى  أو  !علیک؟  یدل  دلیل  إلى   تحتاج  حتى   غبت  متى  لک؟  لیس  ما  الظهور  من  عرفه ألغیرک  دعای  و

 . (162، رضوی) الیک؟ و ...« توصل التی هی اآلثار

خورد که قائل به  جوادی عاملی نیز به چشم میچون  قمی و عالمان معاصر هم این نظر در نگاه قاضی سعید  

 . (24/129 جوادی آملی،؛ 633 ـ  3/632 ،شرح توحیدقاضی سعید، ) شناخت خداوند به سبب اولوهیت هستند

 معرفت شهودی   . 4 ـ1 ـ1 ـ1 ـ1

  ، به معرفت شهودی است. از نظر ایشان معرفت باهلل  رسیدن  قرب و   به مقام  ناظر  حدیث،  این   بزرگان   در نظر برخی

  و  ید اهلل  مقرب،  انسان   دست  قرب معنوی  این  در  ای کهبه گونه  .است  خود  قرب و فراموشی  مرتبة  به  رسیدن   محصول

قاضی  ؛  61/ 3  صدرالمتألهین،)   بودحصول معرفت و شناخت خداوند متعال خواهد    ،آن   ة شود که ثمرمی  اهلل  عین  او  چشم

 . (14، نراقی؛ 3/109 ،مازندرانی؛  3/632 ،شرح توحیدسعید، 

و  امام  شرح نمونه  خمینی  از  یزدی  حدیثمصباح  این  شهودی  تفسیر  می  های    ، مصباحشوند.  محسوب 

  انگاردمی  ذهنی  باواسطة مفاهیم  و  حصولی  و   کلی  هاییمعرفت  را  شودمی  حاصل  عقلی  براهین  وسیلة  به  که   هاییمعرفت

شناخته    ذهنی،  مفاهیم  اسطةبدون و  ،معلوم  خود  شود،  حاصل  کسی  برای  حضوری  و  شهودی  معرفت  اگر  و قائل است

این رو احتمال می از   ...   . (20،  مصباح)   باشد  شهودی  معرفت  این حدیث همین  از  منظور  شایددهد که  خواهد شد 

  ، پس از طرح نظرات پیش از خود  ،گردد که در شرح حدیثبه امام خمینی بازمی  ،ترین تحلیل از چنین دیدگاهیجامع

  مقدس  ذات  برای  اینکه  به تفسیر مبسوط معرفت شهودی و تطبیق آن بر حدیث مذکور پرداخته است. ایشان با اشاره به

بردن   از  پس  شده،  مقرر  اصطالحی  اعتباری  هر  برای  که  است  اعتباراتی  خداوند  ذکر  و  اعتبارات  این  از  برخی  نام 

  هلل با  عرفان   این  رذایل،  از  او  پیراستگی  و  سالک  دلِ انسان   صفای  مقدار  به  بسته  گویدمی  آن،  عرفانی  ةویژ  اصطالحات

عالیه   و   نازله  ة درج  دو   باهلل  عرفان   این  که   ظاهری است   درجاتِ همین پیراستگی  تفاوت  به   توجه  شود و بامی  حاصل

 . (625،  شرح چهل حدیثخمینى، )  خواهد داشت

دانند  بدان نمی  فهم حدیث را منحصر   ، شهودی  معرفت البته الزم است به این نکته توجه شود که اغلب قائالن به  

 حصولی  اما عمدتا  رهیافت  ،دشمارنیم  حضوری   و   شهودی علم  ،متبادر به ذهن از حدیث را  فهم   و   معنا و با وجود اینکه 

 رند.نگاانمی و نادرست محال  حدیث، فهم هایالیه  و مراتب  از یکی منزلة به ولو را  آن  از

اما بیشتر به    ،اندشارحان بسیاری تفسیر این حدیث را موضوع کار علمی خود قرار داده  ، به جز موارد یادشده

.  (38ـ9/42  ،قبانجی  ؛281ـ284،  شرح  ،نائینی)اند  بندی میان نظرات اشاره داشتهتکرار نظرات پیش از خود و یا جمع



ایناز   اثر تجمیعی در  اینکه یک  نیز   ،باره خلق کرده استاین میان عالمه مجلسی در عین  اما به طرح نظر جدید 

  بیان  با،  معرفت به خداوند متعال  گزارشگر  نیز مجموع روایات  و  صدوق  ،کلینی  نظر  نقل   از  بعد  ایشان  پرداخته است.

  خلقش   که  آنچه  تمام که  خداست   متعال خداوند  که  بشناسید. 1  :کندمی تبیین  گونه این حدیث را  ،چهار وجه معنایی

  ، است  تقدیسش  و تنزیه  با   متناسب که  آنچه با  را  متعال به این معنا که خداوند. است  سلب او  از  ، شودمی  شناخته  آن  با

  اینکه   اول  ؛داشت  خواهد  معنا  دو  که  است  متعال  خداوند  شناخت  در  تعمق  و  خوض  از  نهی  مقام  در  . حدیث2  ؛بشناسیم

  گونه همان  را متعال خداوند  اینکه دوم ؛بشناسیم ،ماست خالق  اینکه صرف و فهمدمی  عقلمان  که گونههمان  را خداوند

  ، مدرکه  و   عاقله   نفس  قوای   از  استعانت  باخداوند را  . 3بشناسیم؛    ،اندکرده توصیفصلی اهلل علیه و آله   پیامبر و  قرآن  که

 هدایتش  و  ارشاد  و  توفیق  با  ،است  براهین   و  حجج  و  ادله  از  آنچه  با  را  متعال  خداوند.  4  ؛بشناسیم  موهبتش  اعطاء و  با

 دارد  روایی  یدؤ م  که  نماید و با عبارت »اقرب« از آن یادکردهتر میصحیح  مجلسی  عالمه  نگاه  بشناسیم. وجه اخیر از

   .(296  ـ299/ 1 ،مراه العقولمجلسی،    ؛275 ـ272/ 3 ،بحارمجلسی، )

  خداوند :گویدصدوق است که می توحید به   تعلیقه  در   طهرانیشرح  ،ترین معنا از این روایتترین و سلیسساده

 خداوند ،شودمی شناخته  خیاطی  به  خیاط و  علم  به  عالم  که   گونهیعنی همان   ؛بشناسیم  ،است  خداوند  اینکه  به  را  متعال

  و   رسالت  با  رسول  که  گونههمان   ؛...  و  است  آن   مدبرٍ  و  خالق  ،عالم  أمبد  که  باب  این   از  .شودمی  شناخته  خدایی  به  هم

  و   رسول  شناخت  معنای  تبیین  در  نیز  صالح  . مال(286،  التوحیدصدوق،  )  شودمی  شناخته  معجزاتش  و  خصال،  صدق

نگاه تنزیهی در معرفت  رسد با همان نظر شیخ کلینی و که به نظر می  (88ـ 83/ 3 ،مازندرانی) گفته است را همین امام

 با نگرش ایجابی به حل مسئله پرداخته است. ،همسان باشد که به جای نگرش سلبی ،خداوند

 معرفت وصفی با اوصاف الهی   . 5 ـ1 ـ1 ـ1 ـ1

دانند.  خود ارائه کرده، محقق می  ةشناخت و معرفت به خداوند متعال را، از قِب ل وصفی که خود خداوند درباربرخی  

خود بیان داشته، و معرفت خداوند    ةلزوم شناخت خدا به همان تعابیری است که او درباریعنی حدیث در مقام بیان  

از این رو معرفت تفصلی که علم به صفات حقه است    .پذیر نخواهد بودامکان   ،خارج از تعابیری که بیان کرده است

  ، توان از طریق توصیف و بیان خود خداونداکتسابی نیست که بتوان از طریق عقل و یا کشف بدان دست یافت و تنها می

 .  (156، خراسانى)  بدان نایل آمد

 

 نظرات با عرضه به دیگر روایات   و بررسی  تحلیل و نقد  

. خداوند را سبب  1حل مشکل است:    نظر تبیینی در میان عالمان امامی برای  نمایان شدن شش  ،اصل آنچه گفته شدح

بدانیم؛   به خودش  بشماریم؛  2معرفت  به خودش  اسباب معرفت  فاعل  را  معرفت شهودی  3. خداوند  به  را  . خداوند 



که خود،  گونه  . خداوند را همان 5اسیم؛  ن. خداوند را با الهیات سلبی و منزه از هر تشبیه به مخلوقات بش4بشناسیم؛  

. خداوند را به نعمات متعددی که خلق را انعام کرده بشناسیم. که  6اسیم؛  بشن  ،رده استرا وصف و تبیین ک  خویش

 توان به شرح جدول زیر یافت:خالصه این نظرات با قائالن آن را می

 

 

توان با مراجعه به دیگر روایات و عرضه متن حدیث به سایر احادیثی که از نظر مفهومی نزدیک به  حال باید دید آیا می

، شرح الحدیث دیگر عبارتبه    های مطرح ترجیح داد؟و میان نظریه  روایت مورد نظر هستند، مراد روایت را بهتر فهمید؟

 کارگشا باشد؟  و نقد و بررسی نظرات عالمان،  تواند در فهم دقیق این متن رواییبالحدیث تا چه حد می

 ،السالمما  منین و امام صادق علیهؤ المکه از امیر  ،«...خدا بشناسید  ه  خدا را برسد محتوای روایی شیعی »به نظر می

  ة ادام عرضه بهبا اول،  ةدر وهل ناقل آن هستند؛  ،از دو طریق ،حدیثی کهن امامیهمنبع  توأمان صادر شده است و چهار

 تر معنا شود.  تر و دقیقمفهوم[  2ح ]منین علیه السالم ؤ المروایت امیرخود 

چه شناختى؟ فرمود: به آنچه خودش  ه  پروردگارت را بسؤال شد که    منین علیه السالمؤ المامیراز  فرماید: »روایت دوم می

ه  هیچ صورتى شبیه او نیست و ب : دمعرفى کرده؟ فرمو شما. عرض شد: چگونه خودش را به  است خود را برایم معرفى کرده

است و گفته نشود  برتر از از همه چیز    ، است و در عین نزدیکى دور   ک د، در عین دورى نزدی گرد مردم سنجیده ن ه  نشود و ب   ک حواس در 

از همه چیز   ، در اشیاء داخل است نه مانند داخل بودن چیزى در چیزى  ، چیزى برتر از اوست، جلو همه چیز است و نتوان گفت جلو دارد 

 سئل؛ منزه است آنکه چنین است و جز او چنین نیست، و او سر آغاز همه چیز است  ، ست نه مانند چیزى که از چیزى خارج باشد ا   خارج 

بما عرفت ربک؟ فقال: بما عرفنی نفسه، قیل: وکیف عرفک نفسه؟ فقال: ال تشبهه صورة    المؤمنین صلوات اهلل علیه  أمیر

وال یحس بالحواس، وال یقاس بالقیاس، قریب فی بعده، بعید فی قربه، فوق کل شئ وال یقال: شئ تحته، وتحت کل  

اخل فی االشیاء ال کشئ فی شئ داخل، وخارج من االشیاء ال  شئ وال یقال: شئ فوقه، أمام کل شئ وال یقال: له أمام، د

 دیدگاه عالمان  رویکرد  منشأ  موضوع 
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 عالمه مجلسی ،شیخ کلینی و مالصدرا تنزیهی معرفت  

 عالمه مجلسی  ،مازندرانی  ،قاضی سعید ،سهرودی ،شیخ صدوق معرفت فاعلی 

معرفت   معرفت 

 سببی 
 جوادی آملی ، سبزواری ،قاضی سعید ،میرداماد

 فیض کاشانی  معرفت به نعمات 
قمی  ،مالصدرا  ،مازندرانی معرفت شهودی  سعید  نراقی  ،قاضی  امام   ،مالمهدی 

 مصباح یزدی  ،خمینی
 خراسانی ،عالمه مجلسی معرفت توصیفی 



 کلینی،؛  239ـ 1/240  ،المحاسنبرقی،  )  کشئ من شئ خارج، فسبحان من هو هکذا وال هکذا غیره، ولکل شئ مبتدأ

 «.  (15،  الهدایهصدوق، ؛ 285، التوحیدصدوق، ؛ 85ـ1/86

توجه  بلکه  ؛دور و تسلسل نیست ،سازد که مراد از شناخت خداوند به خداوندبه روشنی مشخص می حدیث دوم، ةادام

گونه شناخت  ایناز ، مراد از تشبیه او دوریتنزیه و و  است  به صفاتی است که خداوند متعال خود را با آن وصف کرده

 .ستا

بن حازم   منصور « آمده که خودش نتوان شناخته  جز بخدا را ذیل همین عنوان »کافی    گونه که در روایت دیگر همان  

ایشان گفتم: خداى جل جالله، بزرگوارتر و ارجمندتر  ه  السالم عرض کرد: با مردمى مناظره کردم و ب  امام صادق علیه ه  ب

:  ندفرمود  ایشان   سبب خدا شناخته شوند.ه  بلکه بندگان ب  ؛سبب مخلوقش شناخته شوده  تر است از اینکه بیو گرام

   (.1/86 کلینی،)  خدایت رحمت کند

صدوق،  )  االعلی از امام صادق علیه السالم نیز به این بحث اشاره شده که »... التدرک اهلل اال باهلل و ...«  در روایت عبد

   .(160ـ4/161، بحارمجلسی، ؛  143، التوحید

های فکری  عالمان امامی با گرایشجالب آنکه  گیرد.  الهیات سلبی و تنزیهی قوت می  ةدر حقیقت با این روایات، نظری

چون عالمه مجلسی صراحتا  روایات متضمن  گرایی هم عالم نقلاند. برای مثال  متفاوت، در این نوع درک از روایت متفق

.  (4/164،  بحارمجلسی،  )  داندمی)توقیفی(  »شناخت خداوند به خود خداوند« را موافق و مترادف با معرفت اضطراری  

هایی که بر نظرات عالمه مجلسی  نظرها و ردیهچون عالمه طباطبایی نیز با وجود تمامی اختالفگرایی همعالم عقل

شود  و اینکه خداوند متعال به وسیله ذات خود شناخته می  در شناخت خدا،  اما این حدیث را صریح در نفی واسطه  ،دارد

داند. اگر چه که تفسیر آن را نیازمند اصول  می  ،گردداو شناخته و معلوم می  ةبه وسیل   ،یز دیگر غیر از خداوندو هر چ

  پذیرد می  ،همسان با عالمه مجلسی  ، اما صراحت بر این امر در روایت راها را ذکر نکرده؛  شمارد که آن برمیعالیه    ةعلمی

 .  (54مبحث   ،رضوی)

نجران به نقل از امام جواد علیه السالم به شناخت غیر معقول و  که از عبد الرحمن بن ابی  ،در روایتی دیگری

توحید پرسیدم که آیا    ةاز امام جواد علیه السالم دربار: »گویدعبد الرحمن مییر محدود خداوند متعال تأکید شده،  غ

  و غیر محدود. هر   غیر معقولبله لیکن    :خداوند چیزی را به وهم بیاورم ]تصور کنم[؟ ایشان فرمودند  ةتوانم دربارمی

کند.  شود و اوهام او را درک نمیهیچ شیئی شبیه او نمی  ،خداوند غیر از آن است  ،آنچه که به وهمت آمد هر شیئی باشد

خالف آن است که    کنند و ها تعقل میآن است که عقلخالف  حال آنکه او    ،توانند او را درک کنندها میچگونه وهم

  عبد  ؛ عنوهم استقابل    ،شود. خداوند فقط به عنوان شیئی که غیر معقول و غیر محدود استها تصور میدر وهم

  وال   معقول  نعم، غیر  :فقال  شیئا؟  أتوهم:  فقلت  التوحید  عن   السالم  علیه  جعفر   أبا  سألت:  قال  الرحمن ابن ابی نجران 



  ما   خالف  وهو  االوهام  تدرکه  االوهام، کیف  تدرکه   شئ وال  یشبهه  خالفه، ال  فهو  شئ  من  علیه   وهمک  وقع  محدود، فما

 .  (106، التوحیدصدوق، ؛ 1/82 کلینی،محدود« )  وال معقول غیر شئ  یتوهم إنما!  فی االوهام؟ یتصور ما یعقل، وخالف 

عالمه  به معنای تعطیل و کنار نهادن کامل عقل در شناخت خداوند متعال نیست.  ،البته باید دقت کرد که این

داند که  مراد از روایت را آن می  ،اندکه به تعطیل عقل معتقد شده در این حوزه  مجلسی پس از نقد نظر برخی متکلمان 

ا مفهوم شیء بودن بر او صدق ام ؛ شودها قابل تعقل است و نه با حدی محدود مینه برای مخلوق ،ذات خداوند متعال

های  صورت ،زیرا هر آنچه در اوهام و عقول واقع شود ؛او بر خالف آن است  ،چه از اشیاء تصور شودلیکن هر آن .کندمی

های کلی قابل  ها ماهیتشود و معانی آن ذهن قائم می  ةها و کیفیات نفسانی و اعراضی هستند که به وسیل ادراکی آن 

در  . عالمه طباطبایی  (267ـ 3/266  ،بحارمجلسی،  )  هاستآن   ة پس خداوند متعال خالف هم  ، انقسام استاشتراک و  

اما به طور کلی آن را موافق با    ،انگاردنیز در عین اینکه توضیحات عالمه مجلسی را سطحی و ناکافی می  این موضع 

 .  (38مبحث   ،رضوی) شماردمراد حدیث می

خورد  سری اختالف نظرهای ادبی نیز میان عالمان به چشم مییک ،در مراد حدیث  گذشته از اختالفات تبیینی

تحلیل کاربرد حرف جر »باء« است که    ،هااین اختالف  ةانجامیده است. از جمل  حدیثمتفاوت از    یدرکایجاد  به    که

که هر فرض، معنایی متفاوت به حدیث   اندانستهد  «سببیت»و برخی    «استعانت»برخی    ،«مصاحبت»برخی آن را  

 4:خواهد داد

 و مصاحبت الصاق  

( 35،  پاورقى  ،التوحیدصدوق،  )  حسینی تهرانی  ،(3/61)   مالصدرا  ،(1/85  کلینی،)  در نگاه معرفت تنزیهی شیخ کلینی

  ، جایگزین مصدر  «اهلل»آن است که    خوانش،  نتیجة این  .»باء« الصاقی است  ( 254،  پاورقى  ،مفید همان؛)  و آقای غفاری 

ترین مؤید برای  خدا را به منزلة خدا بشناسید. مهم معنای حدیث این اسـت کـهود. در این صورت ش «الوهیت»یعنی 

است که در آن از مصدر  «  بالرساله و اولی االمر باالمر بالمعروف...سول  والر»فقرات بعدی حدیث، یعنی عبارت    ،این معنا

به منزلة    بنابر آن خـدا را بایـدو    یه«اعرفوا اهلل بااللوه»که    ستیعنی رسالت و امر استفاده شده و قرینه بر این معنا

نظر شیخ کلینی باید به   ةدربار  . البتههاسـتهمة نقایص و شباهتجمله آثارش تنزیه از    مقام الوهیتی شناخت که از 

دانست؛  و مصاحبت به معنای الصاق  توان باء رانمی (انه الیعرف اال بهاو )از عنوان باب  یک نکته توجه کرد و آن اینکه،

که در شرح حدیث  اما این عنوان با تفسیر تنزیهی ایشان    .استا اسـتعانت  یو    یتمشعر به سـبب  عنوان بیشترزیرا  

این باب  احادیث  همچنین معنای دیگر  است.    ناظر بر الصاق و مصاحبتبیشتر  خوانی ندارد و شرح ایشان  هم آورده،  

 .(1/85 کلینی،) نیز مانع از پذیرش معنای مصاحبت است...«  »... بما عرفتی نفسه مانند حدیث

 
های این پژوهش  ؛ شایان ذکر است یافته 071ـ261صالح و جعفری،  کاربردهای مختلف حرف باء در این حدیث ر.ک:  ة  دربار   .4

 مذکور است که طی بحث بدان اشاره شده است. ة های مقالاندک مواردی متفاوت از یافته در 



 استعانت  

او«  و یاری  یا به توفیق    ،»شناخت خدا به لطف  ،که در این صورت معنای حدیث  استعانت است  ،«باء»معانی  دیگراز  

باشد. گرچه که    «معرفت  بودنٍ   باورمندی به »صنعٍ خدا  ، خوانشفرض این  پیشالزمه و    رسدبه نظر می  خواهد بود.

بعدی حدیث )والرسول بالرسالة، و واولی االمر باالمر بالمعروف( سازگار نیست.   عبارات  اسـتعانت بـا  ،شاید بتوان گفت

به چشم می عالمه مجلسی  عبارات  در  باء  از  کاربرد  العقولمجلسی،  ؛  272ـ 3/275  ،بحارمجلسی،  )  خورد این    ، مراه 

 بر این معنا منطبق است   ،عنوان شیخ کلینی در این باب نیز  ،گفته آمدپیشتر  گونه که  همچنین آن   (.299  ـ1/296

   .(1/85 کلینی،)

 سببیت  

، به این معنا که خداوند را سبب معرفت تاز این حدیث مستلزم سببی دانستن حرف جر اس  عالمان های  برخی برداشت

دانشورانی بدانیم  شخود ،  (147ـ148،  الشافی)  کاشانیفیض    ،(203)  میرداماد  ،(290،  التوحید)  شیخ صدوق  نظیر  ؛ 

 .(129/ 24)  جوادی آملیو (  162) ، حاجی سبزواری(109/ 3) مازنـدرانی  ،(3/632) قاضی سعید قمی

در مواجهه  رویکرد آنان    نشان دارد.گرایی  گرایی و نقلهای فکری ایشان اعم از عقلاز تفاوت در گرایش  ،عالمان نام  تنوع  

  در واقع  اند.یک به انکار یا نقد حدیث روی نیاورده هیچ و توجیهی ـ تبیینی( استاعم از با این احادیث صرفا  پذیرشی )

ه  اما خروجی همه یکسان است و تمامی به لزوم شناخت خداوند ب  ،با وجود اینکه مبانی تحلیل عالمان متفاوت است

از طریق مخلوقات اذعان دار نام عالماغیر  گرا و نقدی که خود  گرا و نقلن عقلد. مهمتر آنکه کنار هم قرار گرفتن 

همسان با نقد مجلسی بر صدوق و یا نقد فیض بر میرداماد و ... نشان   ،اندمسلکان نسبت به آراء یکدیگر ارائه کردههم

مانند  صرفا  ممیز    ،دهدمی یا نقلعقلگرایشات فکری    ، تفاوت آراء  بلکه  .گرایی حد فاصل میان نظرات نیستگرایی 

درک قوی و...  ،اعم از معرفت ابتدایی به صرف وجود خداوند متعال تا معرفت شهودی ،بیشتر به مراتب مختلف معرفت

این  .استناظر   هراز  گفت  بتوان  شاید  مرتبرو  در  می  ةکدام  صحیح  ر.  نمایدخود  بیشتر  اطالع   طریحی،:  ک)برای 

 .  (50ـ4/53، محمدی؛ 96ـ5/97
 

 گیری نتیجه  

...« امر کرده است. این محتوای روایی  خداا  خدا بدر میان احادیث دال بر معرفت، روایتی است که بر »شناخت   ✓

  ، توأمان صادر شده، در چهار منبع حدیثی معتر کهن امامیه  ،منین و امام صادق علیهما السالمؤ المکه از امیر

 نقل شده است.   ،و از دو طریق

های منطقی گونه که از یافتهاول حدیث، مستلزم دور و تسلسل خواهد بود و همان  ةفقرپذیرش مراد ظاهری  ✓



 .گیرداحادیث مشکل جای می ةرو این روایت در زمرآید، دور و تسلسل باطل است. از اینو فلسفی برمی

دهد  موجود از محاسن برقی نشان می  ةاز برقی، با نسخشیخ کلینی و شیخ صدوق  وجود اختالف میان نقل   ✓

نساخ و کتاب و    و یا اشتباهاند که در دسترس ما نیست  به متنی از کتاب برقی دسترسی داشتهکه یا ایشان  

سبب ایجاد   ،لفان ؤیا خلط میان دو شخصیت صالح بن عقبه بن قیس و علی بن عقبه بن خالد از سوی م 

 است.  چنین اشکالی شده

برقی به دلیل نزدیکی به دیگر اسناد    المحاسنرسد، سند  به نظر میبرقی و نیز سایر قراین    هایبا بررسی نقل ✓

باشد؛روایی، صحیح به    ةدر نسخاحتمال تصحیف    گرچه که  تر  تصحیح  موجود قوی مطرح است که منجر 

رفعه( به    ه، عن قیس بن سمعان، عن أبی زبیحهبعض أصحابنا، عن صالح بن عقب)  المحاسنعبارت کنونی  

 رفعه« خواهد شد.   هأبی زبیحبن  قیس بن سمعان بن  هبعض أصحابنا، عن صالح بن عقبعبارت » 

نام »ابی   ةنکت ✓ به نظر میدیگر، تفاوت ضبط  تر  ربیحه« صحیح رسد »ابی ربیحه« در منابع مختلف است؛ که 

 . خوان استی هم چرا که با ضبط این واژه در کتاب رجال برقی و نجاشی و نیز عالمه حل  ؛باشد

. خداوند را سبب  1:  ارائه شده استدر حل مشکل  شش نظر    ،در میان عالمان امامیه برای تبیین معنای روایت ✓

بدانیم؛   به معرفت  3. خداوند را فاعل اسباب معرفت به خودش بشماریم؛  2معرفت به خودش  . خداوند را 

از  4شهودی بشناسیم؛   الهیات سلبی و منزه  با  به مخلوقات بشناسیم؛  . خداوند را  . خداوند را  5هر تشبیه 

. خداوند را به نعمات متعددی که خلق  6گونه که خود، خویش را وصف و تبیین کرده است، بشناسیم؛ همان 

  بشناسیم. ،را انعام کرده

آنان   گرایی نشان دارد. رویکردگرایی و نقلهای فکری ایشان اعم از عقلتنوع نام عالمان، از تفاوت در گرایش ✓

یک به انکار یا نقد حدیث در مواجهه با این احادیث صرفا  پذیرشی )اعم از توجیهی ـ تبیینی( است و هیچ

اما خروجی همه یکسان است و    ، در واقع با وجود اینکه مبانی تحلیل عالمان متفاوت است  .اندروی نیاورده

ارد. مهمتر آنکه کنار هم قرار گرفتن نام  تمامی به لزوم شناخت خداوند به غیر از طریق مخلوقات اذعان د

دهد که  اند، نشان میمسلکان نسبت به آراء یکدیگر ارائه کردهگرا و نقدی که خود همگرا و نقلعالمان عقل

 گرایی حد فاصل میان نظرات نیست.گرایی یا نقلصرفا  ممیز گرایشات فکری مانند عقل

خورد  یکسری اختالف نظرهای ادبی نیز میان عالمان به چشم می  ،گذشته از اختالفات تبیینی در مراد حدیث ✓

تحلیل کاربرد حرف جر »باء«   ،هاکه به ایجاد درکی متفاوت از حدیث انجامیده است. از جمله این اختالف

الصاق« که هر فرض،    اندانسته دبرخی »استعانت« و برخی »سببیت«    ،است که برخی آن را »مصاحبت و 

اول فرض  در  داد.  خواهد  به حدیث  متفاوت  کـه  ،معنایی  اسـت  این  خدا    معنای حدیث  منزلة  به  را  خدا 



شود و فرض سوم به این معناست  م. در فرض دوم باورمندی به »صنعٍ خدا بودنٍ معرفت« حاصل میبشناسی

 که خداوند را سبب معرفت خودش بدانیم.

متن حدیث به سایر احادیثی که از نظر مفهومی نزدیک    ةاول و سپس عرض  ة وهل حدیث دوم، در    ةتوجه به ادام ✓

سازند که مراد از شناخت  ثیر بسزایی دارند و مشخص میأ به روایت مورد نظر هستند، در فهم بهتر مراد ت

دور و تسلسل نیست؛ بلکه توجه به صفاتی است که خداوند متعال خود را با آن وصف    ،خداوند به خداوند

گیرد. جالب آنکه عالمان امامی  الهیات سلبی و تنزیهی قوت می  ةاست. در حقیقت با این روایات، نظری  کرده

 اند.های فکری متفاوت، در این نوع درک از روایت متفقبا گرایش
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