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  دهيچک
ـ    ين مورد استناد حکماين براهيتر صديقين از مهمبرهان  از  يمسلمان در اثبات خداوند بـوده اسـت. برخ

ـته و  د برهان صدأييت يدر راستا »اعرفوا اهللا باهللا«مانند  ي راثياحاد يسبزوار يفالسفه مانند حاج يقين دانس
ضمن  ي،ا و گردآوري کتابخانهوصيفي ـ تحليلي  با روش ت ايم دهيمقاله کوشدر اين اند.  بدان استشهاد کرده

شده است، وزانـت استشـهاد بـه     مزبور ارائهث يحد دربارةکه  يمختلف يرهاياقوال و تفس يانتقاد يبررس
بـه نظـر   . گوناگون روشن كنيمر يان تفاسين را در ميقيد برهان صدأييت يدر راستا »اعرفوا اهللا باهللا«ث يحد
 پـذيرفتني اهللا بـاهللا)   فـۀ (معر يثيحد ةو با توجه به خانواد استث ين استشهاد مطابق ظاهر حديا رسد، مي

  است.
   حاجي سبزواري، استشهاد.  ،اهللا باهللا فۀن، معريقيها: برهان صد دواژهيکل
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  مقدمه
هاي عقالنی از دیرباز مورد توجه ریزبینان حوزة دین بوده  هاي وحیانی و گزاره چگونگی تعامل آموزه

منزلۀ حجت  گشاي عقل به هاي اسالمی متوجه حضور پررنگ و دل آموزهاست. در نگاه نخستین به 
کند. تعامل عقل و دین در حوزه دین  مثابه یکی از منابع معرفت خودنمایی می شویم که به درونی می

تابد، که فراتر از توافق، حاکی از تعاضد  هاي ناجوري چون تنافی و تباین را برنمی تنها وصله  خاتم نه
اثبات اصول اعتقادي  ترین مصادیق این تعاضد، هاي گوناگون نظري است. از مهم ساحت این دو در

از راه ادله و براهین عقالنی است. در میان اصـول اعتقـادي، خداشناسـی و اثبـات خداونـد از      دین 
 که با توجه به مبنا بودن آن براي اصول اعتقادي دیگر، پیش اي  گونه جایگاهی ویژه برخوردار است؛ به

هاي اعتقادي دیگر پذیرفتنی و موجه نیست. از سوي دیگر،  از اثبات خداوند منطقاً اعتقاد به فرآورده
اي واحد دارند، نباید تنافی و  اند و سرچشمه با توجه به این نکته که عقل و وحی هر دو موهبتی الهی

د و صـورت  الصدور شریعت و برهان عقلی قطعی و صحیح از حیث مـوا  مخالفتی بین حکم قطعی
وجود داشته باشد. همین اتحاد و یگانگی این دو منبع کلیدي معرفت دینی، ما را به نکتۀ مهم دیگري 

کند و آن توجه بیش از پیش به اشارات عقالنی و منطقی در متن نصوص دینی است. به  رهنمون می
از طریـق  دیگر سخن، خداوند پس از به رسمیت شناختن اصل عقل و عقالنیـت، در مرحلـۀ بعـد    

اشارات خود در قرآن صامت و یا در قرآن ناطق، اشاراتی را پیشکش مشتاقان طـی طریـق عقـل و    
ورزي کرده است تا دربارة این موضوعات تأمل عقالنی صورت بگیرد. ایـن امـر مهـم مـا را      فلسفه

 متقاعد به تالش در جهت اصطیاد معارف عقالنی از متـون دینـی و نیـز تـأمالت عقالنـی در ادلـۀ      
کند. برهان صدیقین در میان براهین اثبات خداوند برجستگی و اهمیتـی ویـژه دارد و    متنی می درون

با  سینا ابنبار  ادعاي تاریخی حکما آن است که این برهان خاستگاه قرآنی و روایی دارد. براي نخستین
دي غیرمتعـارف و  ، با تبیین برهان صدیقین به وجود فراین»فصلت«سورة مبارکۀ  53استشهاد به آیۀ 

). در ادامۀ 102، ص 1375سینا،  غیرمشهور تا آن زمان که سیر از علت به معلول بود، اشاره کرد (ابن
هـاي   تالش حکماي الهی، برخی از آنان ضمن اشاره به آیات و روایاتی مدعی شدند که این گـزاره 

از » اعرفوا اهللا باهللا...«ت، حدیث هاي ویژه اشاره به برهان صدیقین دارند. در میان روایا نقلی در قالب
جایگاهی ویژه و ممتاز برخوردار است. از سویی عرفا و نیز حکماي متمایل به روش شهودي سخت 

کنند که این حدیث درصدد تصدیق معرفت حضوري به خداوند اسـت. از   بر این نکته پافشاري می
ایـن حـدیث را تأییـد معرفـت      انـد،  نظران که عمدتاً محدث و مـتکلم  سوي دیگر برخی از صاحب

دانند که لزوماً از راه تأمالت عقالنی حاصل نشده است. برخی حکما نیز اشاره  حصولی به خدا می
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تواند تأییدي بر برهان صدیقین باشد، اگرچه منحصر در آن نیست. کسانی  اند که این حدیث می کرده
اند، بنابر تحقیـق نگارنـده    قلم زدهطور خاص دربارة این حدیث ولو در قالب یک فصل مجزا  که به

را به ایـن حـدیث اختصـاص داده    شرح چهل حدیث کتاب  37که فصل  اند از امام خمینی عبارت
تفسیر  24اهللا جوادي آملی که در مواضع پرشماري از آثار خود و به طور خاص در جلد  است. آیت 

ین حدیث پرداخته است؛ و سرانجام (فصل سوم از بخش یکم) به اتوحید در قرآن و نیز کتاب تسنیم 
استقصاي درخور توجهی کتاب خدا در حکمت و شریعت که در  قراملکی حسن قدردان محمددکتر 

دربارة آرا و تفاسیر این حدیث کرده است. پرسش بنیادین این تحقیق عبارت است از اینکه آیا ادعاي 
تأیید برهان صدیقین صادر شده،  مبنی بر اینکه این حدیث در حکیم سبزواريبرخی حکما همچون 

پذیرفتنی است یا خیر؟ ثانیاً بر فرض صحت این ادعا، جایگاه و توش و توان آن در میـان اقـوال و   
داننـد چقـدر    ادعاهاي رقیب همچون بیان عرفا و اهل شهود که آن را مشیر به سلوك شـهودي مـی  

  صه کرد:توان در این موارد خال رو را نیز می است؟ نوآوري تحقیق پیش
و  یدر حد امکـان بـه مبـان   ، ثیحد ةاقوال دربار طرح همۀن ید که در عیجد يبند م و دستهیتقس ۀارائ. 1

  ؛ر اشاره شده استیل در هر تفسیدخهاي  فرض شیپ
  ؛نقد آنها يو در موارداقوال ل یتحل. 2
گـاه  ین جایـی بـاهللا و تع ث اعرفـوا اهللا  یحد ةر ارائه شده درباریک وجه خاص از تفاسیبرجسته ساختن . 3

نـاقص اقـوال و    يبـه گـردآور  هـاي پیشـین، تنهـا     پژوهشکه در  یحال در، نظرات همۀآن با توجه به 
  ؛از آنها پرداخته شده است یکین مستدل یینها بدون تعآ یل اجمالیتحل

  .اتیر آن در نوع برداشت از روایثأو ت یثیحد ةتوجه خاص به بحث خانواد .4

  نيقيبرهان صد
  :سه قسم دانست توان بر می اثبات وجود خدا را ۀادل ی،عقل یمیتقس بربنا

پردازند. فرایند  اي هستند که صرفاً با تکیه بر مفهوم وجود به اثبات مصداق اصیل آن می دستۀ نخست ادله
شود) چنین است کـه بـا ارائـۀ تعریفـی      اصطالح غربیان برهان وجودي خوانده می داللت این ادله (که به

 گیرند؛ ترین موجود) و تحلیل آن، تحقق خارجی آن را نتیجه می شناختی از خدا (مانند کامل وجود
نظم است با مـدد   حرکت و چون امکان و وجوب، حدوث، ین متنوعیبراه ةدوم که دربردارند ۀدست

ماننـد وجـود حـادث و     ،اسـت  رخداونـد یغ لزومـاً  ن وی) که معآنو نه مفهوم وجود ( گرفتن از مصداق
  ؛پردازد می به اثبات خدا ،نممک
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نـد اسـتدالل در   ایفر رد.یـ گ می اثبات خدا قرار ۀن از وجود واسطینامع یمصداق براهین دستۀ سومدر 
از گـذر   پسن است که یخر چنأر متیاند در تقر هنامیدن یقیرا برهان صد هامسلمان آن ين ادله که حکمایا

 را مفـروض  ینـ یچ موجـود مع ینکه هـ یبا توجه به ا ،در عالم یتیو اعتقاد به وجود واقع ییگرا از دام شک
واقـع خـود خـدا    ، درمیفرض گرفته بـود  م که آنچه در آغاز وجودش رایرس می جهین نتیبه ا ،میریگ نمی

ن برهان کـه بـه   یم. ایرس می الوجود به الوجود المطلق ن برهان از مطلقینکه در اسخن آبوده است. کوتاه 
معتقدنـد   صـدرا املّماننـد   یکسان یرباز مورد توجه حکما بوده و حتیاهللا است از د یسفر من اهللا ال ینوع

 ). در14، ص6ق، ج1410اصـدرا،  (ملّ شـود  مـی  رین برهان تفسـ یا یۀا به شناخت خداوند بر پایدعوت انب
اسـت  ل یـ خود خداوند دلدر آنها که  ینیبراه اند:  دو قسم رن اثبات خدا بید گفت براهیتر با خالصه یانیب

  ل است.یرخداوند دلیکه غ ینیو براه
ـ ال ) که سالک و مسلک و مسلوك29، صهماناست ( یلم و شبه ینیشین پین از براهیقیبرهان صد ه ی

 اسـت  ین خداشناسـ یگـر بـراه  ین برهـان بـر د  یا ين نکته راز برتریهم صدرااملّو به نظر  ند در آن متحد
اسـت و بـه    یتعـال  م واجـب ین ادراك مسـتق یقیبرهان صدکه  آنجا ن ازیهمچن. )169ص ،1382 ،ملّاصدرا(
 ۀمسـئل نخسـتین   منزلـۀ  سته است که بهیو شا ندارداز ینی اصول فلسفبه جه یندارد در نت ير واجب نظریغ

  .)223، ص1384، یآمل ي(جواد مطرح شود یفلسف
ق چـون اثبـات خـال    یت مهمـ یدن به غایرس يبرا اتط و عدم استفاده از صفات مخلوقیحذف وسا

ن برهـان  یاز ا ي گوناگوناهریتقر یین مکتب صدرااشارح ویژه بهب شده است که حکما و فالسفه موج
ن یـ ا ۀخـود خالصـ  نجات در کتاب  نایس ابنن بکاهند. آ یقیتصد يازهاین شیارائه دهند و از مقدمات و پ

فان کان واجبـا،   .ممکنال شک ان هنا وجودا، وکل وجود فاما واجب، واما « کند: می ریتقر چنینبرهان را 
  وان کان ممکنا، فانا نوضح أن الممکن ینتهى وجوده الـى واجـب  . فقد صح وجود واجب وهو المطلوب

  ).567، ص1387سینا،  (ابن »الوجود
ن یقینـام صـد   ةبنـد یآن را ز يبه امکان فقر يامکان ماهو استدالل از ۀر مقدمییبا تغ صدرااملّدر ادامه 

 يم سـبزوار یحکـ له از جمله أمت ي، حکماصدرااملّاز  پس .)15، ص6، جق1410اصدرا، ملّ داند (ر.ك: یم
نکـه  یا سـبب  هرها بین تقریا ۀحال هم نیبا ا دند.کردر کاستن از مقدمات آن  یچند سع ییاهریتقر ۀبا ارائ

ود و وجـ  یهسـت  ۀقـت مشـکک  یاز مراتـب حق یـ از فقر و ندر آنها  اند، افتهینسج و اتقان  ییدر نظام صدرا
ل یبـر اصـ   یمبتنـ  کـم  دسـت ن حالـت  یتر نانهیب شود و در خوش می بهره گرفته یوجودات امکانم ۀرانیفق

مـل در وجـود و   أدن بـه خـدا از صـرف ت   یرس، یعنی نیقین با جوهر برهان صدیدانستن وجود است و ا
را کـه   ئیطباطباعلّامه ر ین تقرامعاصر ین دغدغه است که برخیهم يبودن در تضاد است. در راستا یاول
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ده شـدن بـه   یـ ر در نامیـ تقرسـزاوارترین   ،افته استیو بودن و نه اصالت وجود سامان  یت هستیبر واقع
امه بـا نظـر   مرحوم علّ .)229ص ،1384، یآمل ي(جواد دانند می ن برهانیف ایو وفادار به تعر ،»نیقیصد«

ر خـود را  یـ تقرسـم  یفلسـفه و روش رئال اصـول  چهاردهم کتاب  ۀن در مقالآنه مفهوم  ت ویبه اصل واقع
  .)983- 982ص، 6ج، 1380، ي(مطهر ارائه کرده است

  ث اعرفوا اهللا باهللا يحد
سـه   ةشده و همواره در باب شناخت خدا مـورد اسـتفاد   بیانکهن  ییدر منابع روا ث اعرفوا اهللا باهللایحد

بـا دو سـند    ،التوحیـد و  یکـاف  یثیث در دو کتاب حدین حدین، حکما و عرفا بوده است. ااگروه متکلم
کـه اخـتالف در الفـاظ    ازآنجا نقل شده است. یدر عبارت از حضرت عل يمتفاوت و اختالف محدود

  رسد.   می به نظر يذکر هر دو نقل ضرور ،ت شده استین روایر از ایساز تفاوت تفاس نهیزم
نْ  علی بنُ محمد عمنْ ذَکَرَه عنْ أَحمد بنِ  کَنِ عـنِ السنِ الْفَضْلِ برَانَ عمنِ حب دمحنْ مى عیسنِ عب دمحم

اللَّه دبأَبِی ع ینَقَانؤْمیرُ الْملَ قَالَ أَم      رُوفعرِ بِـالْمرِ بِالْـأَمی الْـأَم أُولـالَۀِ وولَ بِالرِّسالرَّسو بِاللَّه رِفُوا اللَّهاع :
الْعانِوسالْإِحلِ و85ص  ،1ق، ج 1407، ینی(کل د(  

نْ مى عیسنِ عب دمحنِ مب دمنْ أَحع اللَّه دبنُ عب دعثَنَا سدقَالَ ح اللَّه همحی أَبِی رثَندرٍ  ح یـمنِ أَبِی عب دمح
ه:      قَالَ قَالَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ اللَّه عبد  السکَنِ عنْ أَبِیعنِ الْفَضْلِ بنِ   عنْ محمد بنِ حمرَانَ ه بِاللـَّ اعرِفُـوا اللـَّ

  .)286- 285ق، ص 1398 (صدوق، والرَّسولَ بِالرِّسالَۀِ وأُولی الْأَمرِ بِالْمعرُوف والْعدلِ والْإِحسانِ
مرحـوم  انـد. در نقـل    ن دو منبـع اسـتخراج کـرده   یاز ا یکیاز ت را ین روایا یعلم و یثیمنابع حددیگر 

 خ صـدوق یشنسبت به نقل  ،»االمر باالمر بالمعروف والعدل و االحسان یواول«امر در عبارت  ۀکلم ینیکل
حـرف جـر    یابیـ و معنا »اعرفـوا اهللا بـاهللا  «ویژه  به ،تیروا یقبل پیشینر یاضافه است که البته در نوع تفس

سـند   ،ث اسـت یکه بحث ما فراتر از سـند و رجـال موجـود در مـتن حـد     ازآنجا دارد. یانیر شایثأ(باء) ت
  م.یده می فرض قرار شیو صحت آن را پ نیمک مین یت را بررسیروا

  ثيواژگان حد
  اهللا و باء قرار دارد.، اعرفوا ۀسه کلم ،ث که مورد بحث ماستین حدینخست ا ةدر فقر

  اعرفوا

م داللـت بـر مقـدور    یعرف است. با توجه به آنکه فعل امر حک ةه از مادییشاان يا اعرفوا فعل امر و جمله
و  اسـت ث مقـدور  ین حـد یـ شـده در ا  سفارشنشان از آن دارد که معرفت  ،ندک می شیبودن متعلق خو

 م کـرد. ین دانست که بدان اشـاره خـواه  یمعصوم بارةتحقق آن در ات را نشان ازیروا یتوان برخ ی میحت
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) و حـال آنکـه   236، ص9ق، ج1414 منظور، (ابن اند با علم دانسته يدانان معرفت را مساو از لغت یبعض
، 1ق، ج1416، ی(راغـب اصـفهان  انـد   شـمار آورده  بهاز آن  یگر آن را اخص از علم و نوع خاصید یبرخ
 یاقسـام  همـۀ  ،میریـ با علم بگ ياگر معرفت را مساو .)98- 97، ص8، ج1368، يمصطفو؛ 561- 560ص

از آنهـا   یدارد کـه برخـ   یعلم و معرفت اقسام .اند يز جاریدر عرفان و معرفت ن ند،علم متصور يکه برا
  کنیم: می ث کاربرد دارند ذکریر حدیکه در تفسرا 

 م کـرد یتقسـ  يو حضـور  یحصـول  ةتوان بـه دو پـار   می را یآدمهاي  : شناختيو حضور یحصول
 ،کـدام دسـته اسـت    وث جـز ین حـد یخداوند در انکه امر به معرفت یا .)153، ص 1، ج1377، (مصباح

ت یـ ن روایبه ا يث کشانده است. نگاه شهودین حدیاز ا یو حصول ير شهودین را به دو نوع تفسامفسر
  نخواهد بود. ین معرفت از راه حصولیل ایتحص یه اشاره خواهد شد نافک چنان

خداوند سبحان است. قـرآن  هاي کهن انسانی امکان معرفت و شناخت  اجمالی و تفصیلی: از دغدغه
). پس هر نـوع شـناختی نسـبت بـه ذات     28عمران:  (آل» و یحذرکم اهللا نفسه«گوید:  صراحت می کریم به

الهی منتفی و مردود شمرده شده است. همچنین عالوه بر ذات، دربارة صفات و افعال الهی نیـز معرفـت   
چـه بسـته بـه ظرفیـت افـراد، شـناخت       معناي شناخت ماهیت و حقیقت) امکـان نـدارد؛ اگر   تفصیلی (به

رو بیان کردیم که حتی بنـا بـر خـوانش اعرفـوا اهللا      اجمالی آنها ممکن و ذومراتب است. این نکته را ازآن
باهللا به تفسیر حضوري و شهودي، احدي ادعاي علم بـه ذات و یـا علـم تفصـیلی بـه صـفات و افعـال        

سـان و عبـارت از شـناخت     ر همۀ تفاسیر، یـک خداوند را نداشته است. به دیگر سخن متعلق شناخت د
  اجمالی صفات و افعال خداست. اگر تفاوتی هست در ابزار و راه رسیدن به این شناخت اجمالی است.

  اهللا

 یدگار جهـان هسـت  یـ آفر ياسم علَـم بـرا   منزلۀ است که به یخدا در فارس ةمعادل واژ ی،اهللا در عرب ةواژ
 همـۀ است کـه جـامع    یاسم علم بر ذات اله قطعاً، مورد بحث ةت در فقرنخس ،د. مراد از اهللارو کار می به

کـه   گونـه  نکـه همـان  یچـه ا  ؛توان سخن گفت نمی تین قطعیاهللا دوم به ا بارةاما در ؛است یصفات کمال
ت و نـه اسـم   یـ الوه ين مصدر شده واز آن معنـا یگزیمعتقدند اسم مصدر جا یبرخ ،م کردیاشاره خواه
  شود. می علم استنتاج

  اءـب

ه، یـ از جمله الصـاق، اسـتعانت، مصـاحبت، تعد    پرشماري یجاره است که معان ۀباء از حروف عامل ۀکلم
 يو مجـاز  یقـ یالصاق اسـت کـه خـود بـه دو نـوع حق      ،در باء یاصل يمعنا دارد.د یکأت، قسم و تیسبب
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ن یـ ا يص بـرا خـا  یینش معنـا یب گـز موج ،اعرفوا شده يمعنا که به اي ویژهاست. نوع نگاه  پذیر میتقس
ماننـد   یمعـان  یبرخـ  ،ثیحـد  ينکه با توجه به فقرات بعـد یضمن ا .ث مورد بحث استیحرف در حد

ایـن   گونـاگون ر یتوان گفت با توجه به تفاس می کالن یدر نگاه است. یمنتف قطعاًنیز و قسم  نبود ئدهزا
  است. انگیخته يشتریل بیدانستن باء رغبت و تما ی، سببحدیث

  يافت حضوريره
برخی بزرگان در تفسیر این حدیث، آن را در راستاي مراحل سیر و سلوك و مقام فنا و رسیدن بـه  

اند. صاحبان این نگاه اگر هم گاه کلمۀ برهان را در تفسیر   شهود هستی مطلق و حضرت حق دانسته
ن بـه  کـه از اختصـاص دادن آ   برند، مرادشان برهان بالمعنی االعم است؛ چنـان  کار می این حدیث به

صدیقین نیز ابایی ندارند؛ لیکن مرادشان از صدیقین در این نگاه، گروهی ویـژه از عرفـا و سـالکان    
منزلۀ فهم منحصر از  طریق شهودي است. نکتۀ بسیار مهم اینکه در این رهیافت، معرفت شهودي به

داننـد،   یچه معنا و فهم متبادر را علم شهودي و حضـوري مـ   شود؛ یعنی اگر این حدیث معرفی نمی
هـاي فهـم حـدیث، محـال و      منزلـۀ یکـی از مراتـب و الیـه      اغلب رهیافت حصولی از آن را ولو به

حال در مواردي هم ادعا شده که مفهوم این فرازها منحصـر در فهـم و    شمارند. با این نادرست نمی
  ).135-134، ص1359شناخت شهودي است (ر.ك: گرامی، 

  کـه  معرفـۀ اهللا بـاهللا و داللـۀ اهللا بـاهللا    بعضی معاصران اصوالً عبارات و فرازهایی را با مضـامین  
انـد، نـاظر بـه معرفـت      ویژه ادعیه (مانند دعاي عرفه و ابوحمزه ثمـالی) وارد شـده   در احادیث و به

لی و ضمن اشاره به خداشناسـی حصـو   اهللا مصباح آیتدانند. براي نمونه  شهودي و غیرحصولی می
  نویسد: حضوري می

 ۀو بـا واسـط   یو حصـول  یکلیی  ها معرفت یشود همگ می حاصل ین عقلیبراه ۀلیکه به وسیی  ها معرفت
خـود معلـوم بـدون     ،حاصـل شـود   یکس يبرا يو حضور ياگر معرفت شهود یول ؛است یم ذهنیمفاه

ـ  »یت قلبؤیر«د یو شا ؛شود می شناختهی، م ذهنیوساطت مفاه ـ از  یکه در بعض ـ ات و رواآی ن آات بـه  ی
د با خودش شناخت نـه بـا   یخدا را با«ن ید منظور از ایباشد و شا ين معرفت شهودیهم ،اشاره شده است

 يگـر ین دیاز مضام يارین بسیباشد و همچن ین شناختیز چنیعرف اال به) نیباب انه ال یکاف» (دگانشیآفر
  ).20، ص1373 ،(مصباح ات وارد شده استیاز روا يا که در پاره

ـ در دو کتـاب   ید قمیسع یقاضهاي  ان برداشتین میدر ا ـ شـرح توح و ن یاالربع ن یتـر  مهـم د صـدوق  ی
اهللا معرفـۀ ث قرب نوافل، یبا استناد به حد يو ند.یآ می شمار اهللا باهللا به معرفۀاز  ير شهودیتفسهاي  نمونه
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ن مرحله بـا توجـه بـه    یداند. در ا ی میت الهیوال و اصطالحاً یقرب اله ۀدن به مرتبیباهللا را محصول رس
در قلمـرو   یرحسـ یو غ یاعـم از حسـ   یاسـباب شـناخت   همـۀ  ،شتنیخود و عدم توجه به خو یفراموش
ن قـرب  یگونه که در ا همان ،گر سخنید. به دنشو می و منسوب به او ندریگ میقرار  یم الهیمستق هدایت

 يهم کـه بـرا   یمعرفت و شناخت هر قاعدتاً ،شود یاهللا م نیداهللا و چشم او عی ،دست انسان مقرب يمعنو
  هللا خواهد بود.ابا معرفۀشود  یاو حاصل م

امر به تحصیل محبوبیتی نموده است که نتیجۀ قرب نوافل است که طبق آن خداونـد متعـال    امام
شود. پس معناي این حدیث (اعرفوا اهللا باهللا) آن است کـه بـا    می چشم و گوش و دست بندة مؤمن

این درجه از قرب، در حقیقت اگر معرفتی حاصل شود معرفت باهللا است (قاضی سعید قمی، کسب 
  ).632، ص 3ق، ج 1416

 يامهـد ملّ) و 110- 109، ص3، جق1382، ی(مازنـدران  یاصـالح مازنـدران  ن از رصـد عبـارات ملّ  یهمچن
و  يشـهود  نـد ن رویهمـ نیـز  شـود کـه آنهـا     می استنتاج )14تا، ص ی، بی(نراقه یاللمعات العرشدر  ینراق

افـت  یکـه ره  ین کسـان یرسـد از بهتـر   مـی  . به نظـر اند ش گرفتهیث در پین حدیر ایرا در تفس يحضور
شان بـا اشـاره   ی. ااست ینیامام خم ند،ا ل شرح و بسط دادهیتفص به »اعرفوا اهللا باهللا«ث یبه حدرا  يشهود

از نـام   ، پـس مقرر شده یاصطالح يتبارهر اع ياست که برا یذات مقدس خداوند اعتبارات ينکه برایبه ا
دل  يبسـته بـه مقـدار صـفا     گویـد  آنها، مـی  یعرفانویژة ن اعتبارات و ذکر اصطالحات یاز ا یبردن برخ

ن یبا توجه به تفاوت درجـات همـ   شود. می هللا حاصلان عرفان بایا ،لیاذاو از ر یراستگیانسان سالک و پ
امـام   (ر.ك: دانـد  مـی  هیـ دو درجـه نازلـه و عال   يباهللا را داران عرفان یشان ایاست که ا يظاهر یراستگیپ

 .)626- 625ص ،1372 ،ینیخم

  يافت حصوليره
اند. در نگاه اینان متضاد علم، جهـل و   چنانکه در مقدمه آمد، برخی لغویین عرفان را اخص از علم دانسته

ناخت از روي آثـار و  معرفـت را شـ   المفـردات متضاد عرفان و معرفت، انکار است. براي نمونه صاحب 
) که در این صورت اعرفوا 561- 560، ص1ق، ج1416داند (راغب اصفهانی،  ها و اخص از علم می نشانه

مختص در معناي علم حصولی است. این در حالی است که معناي اصطالحی عرفان دقیقاً در برابر معناي 
شـود   مختص به خداونـد اطـالق مـی   لغوي است و به شناخت از راه شهود درونی و یافت باطنی و البته 

)؛ یعنی در اصطالح، عارف باهللا کسی اسـت کـه حـق را بـه مشـاهدة حضـوري       33، ص1388(مصباح، 
  ).621، ص1372بشناسد و عالم باهللا کسی است که به براهین فلسفیه علم به حق پیدا کند (امام خمینی، 
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ر از اعرفـوا را معرفـت   وجه مشترك در میان قایالن به رهیافـت حصـولی آن اسـت کـه منظـو     
دانند، ولی در معرَّف بِه اختالف دارند. این اختالف که  اجمالی حصولی، و معرَف را وجود خدا می

شود که گاه معناي سببیت و استعانت موردنظر باشد  دهد، موجب می خود را در معناي باء نشان می
  و گاه معناي الصاق.

  الصاق
بـه  آن را ث را گشـوده و  ین حدیبرگرفته از ا یعنوان ،ثین حدیبر ا هیبا تک یاصول کافدر  ینیمرحوم کل

ث را در آن ذکـر  یو سـه حـد   ،)85، ص1ج ق،1407 ،ینیکل (ر.ك: يگذار نام »عرف اال بهیباب انه ال« نام
ه او از یـ ست کـه معرفـت خـدا بـا تنز    ا که منظور آن گوید میمورد بحث  ةر فقریدر تفس وي کرده است.

  ابد:ی می نصفات ممکنات امکا
ـ مراد از اع ان را خلق نمود.ینکه خداوند اشخاص و انوار و جواهر و اعیا یعنی مـراد از   هاسـت.  ان بـدن ی

کس هـم در خلقـت روح    چیه ست وین یچ جسم و روحیه هیخداوند شب یجواهر، ارواح است و از طرف
ـ  یبنـابرا  ارواح و اجسام را خلق نمـوده اسـت.   ییتنها ندارد و خداوند به یتیحساس دراك سبب  ین بـا نف

ـب   یعنین صورت یر ایهللا حاصل شده است و در غااهللا با  معرفۀ ،شباهت خداوند به ابدان و ارواح ه یبـا تش
  .ن معرفت حاصل نشده است (همان)یاو به روح و بدن ا نکرد

 يمخلوقـات مـاد  منزلـۀ   بـه  (ابـدان)  نایو اع جواهر(ارواح)، ضمن اشاره به اشخاص، انوار، مرحوم کلینی
نکـه  یچـه ا ؛ دانـد  مـی  ه بـه صـفات مخلوقـات   یاز تشـب  یهللا باهللا را تنزه ساحت الهاعرفان با مراد از ی،اله

قـت گـوهر   یدر حق ،دوشـ  می یشباهت خداوند به ارواح و ابدان نف ینهاست. وقتآخداوند خالق و فوق 
  .)304، ص 4ج ،1363، یهمدان ینی(حس فالال إحاصل شده و ،خداست  هث که شناخت خدا بیحد

خداونـد   یهـ یر معرفت اهللا باهللا به معرفـت تنز یبه تفس ینیمرحوم کله ین توجیتر رسد مهم می به نظر
، 1ج ق،1407ی، نـ ی(کل دیآ شمار می ن اجمال بهیر ایل و تفسیتفص ین باب است که به نوعیث دوم ایحد
 ش به خدا را به خداوند نسـبت داده یمعرفت خو تحاصر به ؤمنینالم ریث امین حدیدر ا. )86- 85ص

  ند.ک می اشارهات ه خداوند به صفات مخلوقیل آن به عدم تشبینفسه) و در تعل یبما عرفن(
بـا  ؛ وجـود نـدارد   ين سازگارآ ين باب با محتوایا يگذار ن نامیبدرخور یادآوري این است که  ۀنکت

ا اسـتعانت دانسـته   یـ ه و یسـبب  يباء را با ،ه صاحب کتابست کا نیعنوان باب مشعر به ا ح کهین توضیا
نکـه بـا   آحـال   ؛ت خود او شناخته نشـود یا سببینکه خداوند جز به استعانت و دربارة ای یباب یعنی ؛است
بایـد  ن خـدا را  بنابر آالصاق است که  يد معنایمف باء در اعرفو اهللا باهللا ،ارائه داد ینیمرحوم کلکه  يریتفس
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گـر سـخن   یبـه د . هاسـت  ص و شباهتینقا ۀه از همیتنز شکه ازجمله آثارشناخت  یتیمقام الوهمنزلۀ  به
بـاء را   ينکـه معنـا  یبـر ا  ه). بنـا یـ اعرفوا اهللا بااللوه( د و نه کمتر از آنیاله درك کنمثابه  به خدا راگوید  می

د شـخص  یخواهد بگو می ف)االمر باالمر بالمعرو یوالرسول بالرساله و اول( در فقرات بعد ،میالصاق بدان
است کـه حـق شـناخت او    ) رسالتی (حقوق یک مقامی يدارای، قیحق یتیعالوه بر شخص رسول اهللا

سـت کـه   ا نیـ به ا شناخت ائمه نیزم و یبشناس یتعال نده و رسول حقینمامنزلۀ  به را پیامبرست که ا آن
ت، رسـول را  ینکه اهللا را به الوهسخن آم. کوتاه یها بدان یصاحب حق امر کردن به خوبداراي مقام آنها را 

بـراي   ،اوسـت  ی، ذاتـ سـبحان خداونـد   تیالبته چون الوه م.یلواالمر را به امر کردن بشناسوبه رسالت و ا
ر اسـم  یـ تعب )ۀیـ بااللوهي (ر مصدریتعب يادت صفت از موصوف به جایو ز ییاز توهم امکان جداپرهیز 
 ؛تیـ از مقـام الوه  یتعـال  يباشد بـر عـدم امکـان انفصـال ذات بـار      يدیکأآمده است تا ت) (باهللاي مصدر

ت ی(رســالت، امــر بــالمعروف) از شخصــ یگــر کــه امکــان انفصــال صــفت حقــوقیبــرخالف مــوارد د
  .هست(رسول، اولواالمر) یقیحق

اسـت:   گونـه دو  یتعـال  ق معرفت حـق یمعتقد است که طر اصول کافیث ین حدیدر شرح ا اصدراملّ
گـروه   يق نخسـت جـز بـرا   یطرازآنجاکه  س.یه و تقدیق تنزیح عرفان و دوم طریبه مشاهده و صر یکی

 ۀنکتـ  .)61ص  ،3، ج1383 (مالصدرا، ق دوم استیاشاره به راه و طر یث در پیحد ،ستیا نیمه یخاص
داسـت کـه   یواضـح و هو  کـامالً  يست کـه از عبـارات و  ا آن ملّاصدرابا برداشت  برخورددر  مهمار یبس

 یبـر کـالم حضـرت علـ     شرح امام صـادق  یث و به نوعیحد یرا جزء متن اصل ینیخ کلیششرح 
  .)623ص ،1372 ،ینی(امام خم دانسته است

چراکـه در  ؛ شـود  مـی  نیقید برهان صدأییث در تین حدیمانع استشهاد به ا ،باء يدانستن معنا یالصاق
بـر  گـر سـخن   یند و ابزار آن. به داینه به فرکند و  می شناخت خداوند اشاره ۀجیث به نتین صورت حدیا

ات اسـت  یـ ات و مادیکه همانا نزاهت او از جسمانرا ح خدا ین معنا حضرت دغدغه شناخت صحیا پایۀ
ن شـناخت راه از متـون   یـ نکه عارف و فاعل شناسـا در ا یاست و ا یمعرفت ۀجین نتیدارد و مهم حصول ا

  د توجه قرار نگرفته است.مور ،بهره جسته باشد یا استدالالت عقلی ینقل

  استعانت
اسـتعانت   یۀبر پا ،شود میت ین روایکه از ا يریاستعانت است. ممکن است تفس ،مهم باء یاز جمله معان

اعرفـوا اهللا   یعنـ ی هللا باهللا گر سخن اعرفوایخاص اشاره به لطف او باشد. به د گونۀ جستن از خداوند و به
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اسـت   یست که معرفت صنع الهـ ا ن نظر آنیفرض در ا شین پیتر اهللا. مهمق یا اعرفوا اهللا بتوفی بلطف اهللا
صـنع   م خـدا و اصـطالحاً  یگر سخن معرفت انسان به خداوند سبحان فعل مستقیو نه فعل مخلوق. به د

ن نکتـه اشـاره شـده اسـت     یـ ث به ایاحاد یدر بعض که چنان ؛انسان ینه محصول درك عقالن اهللا است و
 ۀاز بـه اقامـ  ین ،میبدان یو اکتساب يمعرفت خداوند را نظر اگر .)2ح ، 162ص، 1ج، ق1407 ،ینی(ر.ك: کل

اسـتعانت بـا    يمعنـا البتـه   وجـود نـدارد.   يازیـ ن نیچن ،دانستن آن یهیدر صورت بد یول هست؛برهان 
  ست.یاالمر باالمر بالمعروف) سازگار ن یواول و ،بالرسالۀوالرسول ( ثیحد يبعدهاي  فراز

  يريت تقديسبب
ت مربـوط  ین سببیدانستن حرف جر است که ا یث مستلزم سببین حدین از ایمحدثهاي  برداشت یبرخ

از حضرت حق اسـت کـه    ویژه یصفت ،سبب معرفت یعن؛ یشود می است که به اهللا اضافه يبه امر مقدر
بـاب انـه   « بـه نـام   یش ضمن گشودن بابیخود یالتوحدر کتاب  خ صدوقیشر گرفته شده است. یدر تقد

اسـباب و مسـببات    یاهللا باهللا در توجـه بـه نظـام طـول    معرفۀ يمعتقد است که معنا »عرف بهیعزوجل ال 
اهللا معرفـۀ که به  یکه خدا را بشناسد و از هر سبب یاز هر راه ین معنا که آدمیبد ؛شود می دا و واضحیهو

شـناخت بـه   هـاي   واسطه مۀهچراکه  ؛ت اوستیقت معرفت او من اهللا و به سبب علیدر حق ،ازدیدست 
ن سـه راه  یـ از ا یکـ یالوجـود از   از نظر او شناخت واجب .)290ق، ص1398، (صدوق دنشو می او ختم

ـ انب یخدا را از راه معرف یعنی ؛نقل )ب؛ میبشناسی ن افاقیخدا را با براه یعنی ؛عقل )الف ممکن است: ، ای
  م.یبشناس یخدا را از راه برهان انفس یعنی ؛نفس )ج؛ میبشناس یانیق وحیطر در کلو  یحجج اله

زال یـ ، ذات الیرسول وح ةزانندیکننده و برانگ مبعوث نیزنفس و  خالق عقل وازآنجاکه  دیافزا ي میو
 ابـد ی مـی  ) بـه خـدا اسـتناد   و نه مجازاً( قتاًیانسان، حق يشده برا حاصل یمعرفت و آگاه پس ،است یاله

ن بـاب  یـ شـده توسـط او در ا   نشیات گـز یدر روا توان کامالً یرا م خ صدوقیش برگزیدة يمعنا .(همان)
ن یـ از ا نیزو راه برهان  معرفۀالنفسق یات مربوط به شناخت خدا از طریروا یعن؛ یوضوح مشاهده کرد به
ن بـاب بـه   یـ ث نهـم ا ینمونه در حد راياند. ب گرفته ين باب جایرسند در ا می به خدا سرانجامث که یح

ث دهم به معرفت خـدا از راه برهـان   یو در حد )289ص (همان،ی خودشناس معرفت خدا از راه نفس و
  ) اشاره شده است.290ص، (همانی عقل

ال اهللا ما عرفنـا...)   لو( ث امام صادق که فرمودین حدیش به اید نظر خوأییدر ادامه در ت خ صدوقیش
 دگـرد  میبـه خـدا بـاز    نیـز  یالهـ هـاي   حجـت  یبخش ن است که معرفتیاشاره کرده است که ظاهر در ا

  ند:ک می دو اشکال مطرح ،خ صدوقیشضمن نقل کامل نظر  یعلّامه مجلس. (همان)
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نظـام   نیـز بنـابر  االمر   ینکه معرفت رسول و اولیت: با توجه به ایروا يبا فقرات بعد يناسازگار )الف
ـ  اعر« و» اعرفوا الرسول بالرساله« عبارات يجا هد بیرسد با می ت به خدایعل یطول  »االمـر بـاالمر   یفـو اول

  ؛دیایب» االمر باهللا یاعرفوا الرسول و اول« عبارت
ه اسـت کـه   یک جملـه انشـائ  یـ در مقام امر و » اعرفوا اهللا باهللا«ۀ با ظاهر عبارت: جمل يناسازگار )ب

اسـت.   هـاي پرشـمار   نهیان گزیانتخاب و معرفت خاص از م یق به نوعیض و تشویباردار تحر اي گونه به
نکـه عرفـت   یا انندم ؛مییگو می سخن یماض يک جمله خبریدر قالب  یک بار از معرفتی ،سخن گریبه د

امـا در  ؛ مانـه اسـت  یحک اي جملـه  ،ک راه شناخت هم سازگار بـوده یبا  ین صورت حتیاهللا باهللا که در ا
بـا  و  ردض معنـا نـدا  یانشا و تحر ،ک سبب شناخت وجود داشته باشدیکه تنها  یه در صورتیانشائ ۀجمل

  .)299ص ،1ق، ج1404 ،همو ؛275، ص3ق، ج1403 ،ی(مجلس ستیحکمت سازگار ن
، 3ج ،ق1382، ی(مازنـدران  شـود  مـی  دهیـ فهم خ صـدوق یشـ بـا   یعلما همراه یالبته از عبارات برخ

بدان اشـاره   تر پیشش که یادق و اشرف خو يمعنا از اشاره به پیش ید قمیسع یقاضن یهمچن. )110ص
هـا توجـه و انتبـاه بـه      یها هنگام شناخت شناختن داند که انسان می نیث را ایحد نیا يظاهر يمعنا ،شد
و خلقت اسباب معرفت توسط خداوند داشته باشند و تفـاوت درجـات شـناخت را     یاله یۀلت طولیفاع

  .)632، ص 3ج ،ق1416، ید قمیسع ی(قاض داند می ن توجهیدر تفاوت و درجات ا
شناختن خدا از راه آثـار خـود در عـالم اسـت. از      ،ثین حدیدانستن باء در ا یگر سببیق دیاز مصاد

ـ   ،ثین حدیمعتقد است که منظور از ا یجمله صاحب شاف  ۀتوجـه بـه جنبـ    ۀواسـط   هشناخت خداونـد ب
 یاتیـ ر خـود بـه آ  یتفس ي) آنهاست و در راستایوجه النفس ۀجنب ت ویبرابر ماه (در مخلوقات یالله وجه

استشـهاد کـرده    »ی خَلْقِ السماوات و الْأَرضِ و اخْتالف اللَّیلِ و النَّهارِ لَآیات لأُولی الْأَلْبـابِ إِنَّ ف«همچون 
ث یحـد  يان معنـا یـ ن بیـ طبـق ا  .)22- 21ص ،1387همو، ؛ 148- 147ص  ،1383، یض کاشانی(ف است

ر یتفسـ  التوحیـد ن راسـتا صـاحب   یدر همـ  .»اعرفو اهللا بخلق اهللا او بصـنع اهللا « :ن خواهد بودیاعرفو اهللا ا
 ).291- 290ص ق،1398 (صدوق، ندک می ن را نقل و سپس آن را نقدیمنسوب به متکلم

  يريرتقديت غيسبب
کـه   مالحظـه شـود  اهللا من اهللا معرفۀ ن ویقیبرهان صد يبرا ياستشهادمنزلۀ  به تواند یگاه م ت آنین روایا

 اتخود خداونـد در جهـت شـناختنش توسـط مخلوقـ      ینعی ؛خدا در نظر گرفته شود ةدیرمقیت غیسبب
  .اعرفوا اهللا باهللا نخواهد داشت جز خود يریگر اعرفوا اهللا باهللا معنا و تفسیر دیت دارد و به تعبیسبب
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معناي عام و خاص برهان و نیز  در تشریح اسم خداوند ضمن اشاره به مرحوم حاجی سبزواري
شـود   برهان بودن خداوند لنفسه و لغیره، دربارة اینکه شناخت خداوند از طریق خود او حاصل مـی 

کند که از جملـۀ آنهـا، همـین     اي نقلی استناد می و اصطالحاً همو برهان بر معرفت به اوست به ادله
  حدیث است:

یامن دلّ على ذاته «: صباح وارد شده است يکه در دعا شتن است همچنانیل بر خویبرهان و دل و خداوند
وارد  یثمـال  ةابـوحمز  يو در دعا »شتن استیخو يبه سو يکه با ذات خودش راهنما یکس يا«؛ »بذاته

تـو  ، تـو به سبب «؛ »ال انت لم أدر ما أنت بک عرفتک وأنت دللتنی علیک ودعوتنی إلیک، ولو« شده است:
ـناختت   ياگر تو نبود و يو دعوت کرد ییخودت راهنما يکه مرا به سو يرا شناختم و تو بود درك و ش

ـیس لـک؟   «: میخوان می نیچن نیعرفه ا ين در دعایو همچن ؛»من ممکن نبود يبرا ! ألغیرك من الظّهور مـا ل
! هـی الّتـی توصـل الیـک؟     متى بعدت حتّى تکون اآلثار أو! متى غبت حتّى تحتاج إلى دلیل یدلّ علیک؟

ـ آ؛»وخسرت صفقۀ عبد لم تجعل له من حبک نصیبا! تزال علیها رقیبا ال عمیت عین التراك و توانـد   مـی  ای
ـ  یرهانبازمند به یتا ن ینهان یظهور تو گردد؟ ک ۀلیتا او وس ظاهرتر از خود تو باشد يگریز دیچ کـه   یباش

ند یبان خود نب  دهیکه تو را د ین چشمآکور باد  تو رسند؟ثار به آ ۀلیوسه تا ب يدور یک بر تو داللت کند؟
ث آمـده  ین حـد یهم ا ی؛ و در کتاب کاف»يا ات به او نداده یکه بهره از دوست يا بنده ۀانمند باد معاملیو ز
  .)162ص ،1372، ي(سبزوار» باللّهاعرفوا اللّه «: که

ـ ا یاصول کـاف ش بر یدر شرح خو ردامادیمرحوم من یهمچن ن یقیبرهـان صـد   يرا در راسـتا  ثین حـد ی
ـ    ،ثیکه معتقد بود منظور از حد یکافضمن انتقاد از برداشت صاحب  دانسته و  ۀواسـط  هشـناخت خـدا ب

  د:یگو یم است، یه او از صفات جسمانیتنز
نکه خـدا  یند و آن اینما می دأیین را تآات هم یر روایهم وجود دارد که سا يگرید يث معناین حدیا يبرا

  .)203ق، ص1403رداماد، یم (میقت وجود بشناسیق اصل و حقیبلکه از طر ،ق مخلوقاتیطررا نه از 
 ۀاسـم علـم دانسـتن کلمـ     يمعنا به ث لزوماًیحداین دانستن باء در  يریرتقدیت غید اذعان کرد که سببیبا

 یعنـ ی ؛هیـ اهللا بااللوه اف کنـد کـه اعرفـو   یـ ن تعرچنـی ث را یحد ینکه ممکن است کسیچه ا ؛ستیاهللا ن
د یـ خواه نیـز خداوند را ، تیاز معرفت به الوه پسگر سخن یبه د .دیتش بشناسیخداوند را به سبب الوه

 يدانـد و معتقـد اسـت کـه معنـا      می ن معنایث را همیاز احتماالت حد یکی ید قمیسع یقاضشناخت. 
دارا  ۀواسـط  بـه  دیـ خداونـد را با  یعنـ ی ؛ت)یبلکه سبب ،الصاق يمعنا ه است (نه بهیاهللا بالوها ث اعرفویحد

االمر را از راه معـروف   یم و اولیشناس می که رسول را از راه رسالتش ن چنا ؛ت شناختیبودن صفات الوه
  .)633- 632، ص3ج ق،1416 ،ید قمیسع ی(قاض و عدل

شـان  ید. انـام بـر  را  یآمل ياهللا جواد تیآتوان  می است يا هین نظریرو چنیشمندان معاصر که پیاز اند
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ن) یقی(ماننـد برهـان صـد    یذهنـ هاي  با معارف و استدالل ثیحداین ن نکته که تحقق یه اضمن اشاره ب
ـ التوحکتـاب   ۀقبول نسخ یۀبر پا و )129ص، 24ج ،1390،یآمل ي(جواد ستیممکن ن المر اواولـوا  (...د ی

  :گوید میبالمعروف والعدل واالحسان) 
ت به مقدار امکان از لحاظ علـم  یالوه قتیو حق یت از جهت علم حصولیو مفهوم الوه ییخدا ياگر معنا
ـ  شـود.  مـی  شناخته یا شهود علمی یخداوند با دانش حصول ،حاصل شد يحضور ـ ن پیهمچن امبر را بـا  ی

ـ    یرت معروف و سرین را با سیامر مسلم یز ولید و نیرسالت بشناس ـنت احسـان بشناس  د.یرت عـدل و س
ـ    االمر را با امرااز نسخ آمده است که اولو یگرچه در برخ ـ یبه معروف و عـدل و احسـان بشناس کن ید، ل

  .)20ص ب،1389همو، ( ن معناست که گفته شدیبازگشت آن نسخه در صورت صحت به هم
نیـز در پـیش   مانند انسـان   يم نظریمفاه یشناخت برخ ةبار را در وضعن میشان همیآنکه ا درخور توجه

ق یـ خداوند هم موظف بـه شـناختش از طر   ةاست و دربار اهللا فۀیخلکه انسان  آنجا و معتقد است ازگرفته 
 ؛ت اسـت یقـت انسـان  یشناخت حقنیز  ن راه معرفت به انسانیبهترپس  ،میا شده) عرفان اهللا باهللا( خودش

  .)22ص ،الف1389همو،  (ر.ك: هیاعرفوا االنسان باالنسان یعنی
چـه   ؛خواهـد بـود  مختلـف آن متفـاوت    ریور بنا بر تقـار زبث مین از حدیقینحوه استنتاج برهان صد

سـت کـه   ا نیـ ر او بوده است و ادعـا هـم ا  ین شناخت خدا بدون وساطت غیقینکه رسالت برهان صدیا
 ر دریـ ک تقریطور خاص داللت بر  ث بهیم حدیینکه بگویا یول ؛ندک ین داللتیتواند چن می ثیظاهر حد

کـه   یلسـوف ین فیتر ان قدما مهمیکه از م آنجا از .استل یدلبال ن دارد یقیبرهان صد ةگسترد ياهریان تقریم
شایسـته   ،اسـت  يسبزوار ياهادمرحوم ملّ ،ن استشهاد کردهیقیاثبات برهان صد يث در راستاین حدیبه ا

ـ  يسـبزوار  یحـاج  .در نظـر بگیـریم   »عرفوا اهللا بـاهللا ا«وي از این برهان را بر حدیث ر یست تقرا  یدر پ
ازمند اثبات اصالت وجـود  یکند که تنها ن می ارائه يرین، تقریقیبرهان صد يازهاین شیکاستن مقدمات و پ

افتـه  یاس خلـف سـامان   یـ ن استدالل که براسـاس ق یحاصل ا. )506ص ،3ق، ج1413 ،ي(سبزوار است
آن موجـود   یلـ یت بـه عـرض وجـود و طف   یاصالت دارد و ماه یهست، ست که در حاق واقعا نیاست ا

، را عـدم یـ ز ؛مرسـل و مطلـق بـودن اسـت     همچـون یی  ها یژگیو يدارا یدگر اصل هست ياست. از سو
قـت و  یگـاه حق  چیپـس هـ   شود. نمی بر مقابل خود عارض یچ مقابلیست و ها و مقابل آن یض هستینق

الوجـود   ست پس بالـذات واجـب  یر نیپذ بالذات عدم یقت هستیست و چون حقیر نیپذ عدم یاصل هست
شـود: اعرفـوا اهللا بکونـه صـرف      می نیچن ،رین تقریاساس ا ث بریحد يگر سخن معنایبه د (اهللا) است.

  او اعرفوا اهللا باطالق وجوده. دالوجو
 ینـ یاز براه یبا برخ يبرهان و ت وجود است.ید بر صرفیکأت يسبزوار یحاجر یدر تقر بنیادین ۀنکت



  ۱۲۱ صديقين برهان در باهللا) اهللا حديث (اعرفو به استشهاد واکاوي

 یابوحامـد محمـد اصـفهان   را کـه   ینمونـه برهـان   رايب اند تشابه دارد. که عرفا بر وحدت حقه اقامه کرده
 ،1360ترکـه،   ابـن  (ر.ك: ن برهـان دارد یـ بـه ا یـی   هـا  شباهتآورده، د القواعد یتمهدر  ترکه ابنه معروف ب

از  یر حصـول یر و تفسـ یـ ن تقریتـر  کیـ نزد يمرحـوم سـبزوار  ر یرسد که تقر می لذا به نظر. )60- 59ص
  از آن است. يدگاه شهودیاهللا باهللا به دا ث اعرفویحد

  هاتحليل نهايي تقرير
د در دو مرحله نقـد و نظـر   یر بایث و روشن شدن قدر و منزلت هر کدام از تفاسیحد ییل نهایتحل يبرا

  :انجام شود
  يمتن درون ين لفظيبا استفاده از قرا يبررس. ۱

 ،ردیـ آن مـورد سـنجش قـرار گ    يبعـد  يبدون در نظر گرفتن فرازها ث اعرفوا اهللا باهللایاگر فراز اول حد
 يبعـد  يبا توجه بـه فرازهـا   ،ق دارندیامکان تطب يو حضور یحصول شده اعم از ر ارائهیتفاس ۀچه هم اگر
ت یـ لوور در ایتقـار  یبرخـ  ،ند و توجه به آنها الزم اسـت یآ شمار می به یمتن درون ین لفظیث که قرایحد
  رند.یگ می قرار

بپـذیریم   را یکـاف  ۀاگـر نسـخ   یعنـ ؛ یگزار است ار اثریمتن ما بس ۀن قسمت نوع نسخین در ایهمچن
دانستن متعلق معرفـت در هـر    يمصدر دانستن باء و یقول به الصاق ياالمر باالمر بالمعروف) برا ی(واول

بـر نسـخه    حـال آنکـه بنـا    ؛وجـود دارد  یمتن درون يخداوند شاهد یهیجه شناخت تنزینت در سه فراز و
 ملّاصـدرا ماننـد   یواضح است که اگر کس پر وجود ندارد. ين شاهدیاالمر بالمعروف) چن ی(واول صدوق

ـ  مـی  ثیبـر حـد   ینـ یمرحوم کلشرح منزلۀ  به و آنچه را ما ددانبن یش از ایث را بیمتن حد سـخن   ،میدان
ث ینکـه منظـور از حـد   یشود بـر ا  می دایپ يتر و شواهد محکم ودر میق فراتر یتحق ۀدامن ،درداپنمعصوم ب

  است. ید بر منزه دانستن خدا از صفات جسمانیکأت

  يثيحد ةبا استفاده از خانواد يبررس. ۲

در علوم حدیث تأکید شده است که با توجه به نور واحد بودن ائمه اطهـار و موافـق بـودن واقعـی     
آوري احادیث همگن و تشکیل یـک خـانوادة حـدیثی کـه      سخنان آنها با یکدیگر، از طریق گردهم
عبـارات مفصـل و یـا مبـین،     تـوان از   مایۀ واژگانی است می داراي اعضاي پرشمار و مشترك در بن

توان چنین گفت کـه یـافتن احادیـث     دیگر فرازهاي مجمل را تفسیر و تبیین کرد. بر این اساس می
یی از تصویري نامشخص است که بـا   ها گونۀ قطعه مضمون با حدیث موردنظر، چینش جورچین هم

تـر   یر نزدیـک نشاندن هر قطعه در جایگاه واقعی و درسـت خـود، بـه سـیما و نمـاي نهـایی تصـو       
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). اگر بپنداریم که سیرة رایـج نقـل حـدیث در دوران اسـالمی     151، ص1389شویم (مسعودي،  می
). در 153یابـد (همـان، ص   نقل به معنا بوده است، تشکیل خانواده حدیثی ضرورتی دوچنـدان مـی  

ه به نـوعی  شوند ک اهللا باهللا موارد دیگري در قالب انشایی و نیز قضایاي خبریه یافت می معرفۀباب 
  ند. ا گشاي فهم معناي جمله انشاییه مورد بحث راه

کـه همانـا شـناخت     یقـ یخواهنـد کـه معرفـت حق    مـی  ات از خدایه و روایادع یائمه اطهار در بعض
کنـد کـه    مـی  دیکأابوحمزه ت يدر دعا ب آنها شود. امام سجادیخود خداوند نص طریقخداوند است از 

بـک  « حضرتش حاصل شده است: يو شناخت خدا از خود خدا برا دهیاجابت رس ۀن خواسته به منصیا
  .)144ص ق،1411 طاووس، (ابن» ال انت لم ادر ما انت لو ک ویعل یانت دللتن، عرفتک

دانـد و   مـی  ق خـود خـدا  یـ از طر تنهـا شناخت را  یقیشفاف راه حق یانیدر ب ن امام صادقیهمچن
عنـوان   هـم بـه   يزیـ رساند و اگـر چ  ی نمیرا به مقصود اصل یگر آدمیدهاي  د که راهیفرما می صراحت به

عرفـه بـه   یانما عرف اهللا من عرّفه باهللا فمـن لـم   « ست:ین یقیحق يخداشخص نقش بسته، خدا در ذهن 
 ،1ج ،ق1407، ینـ ی(کل» ءیمن شـ  اء الیء و اهللا خالق االشین الخالق والمخلوق شیس بیل رهیعرف غیانما 
ان خـدا و  یـ د کـه چـون م  فرمایـ  مـی خـود   يل مـدعا یـ ث در تعلیحـد  نیـ در ا امام صادق. )114ص

ل شـد.  یحضرتش نا یقتیق مخلوقات به معرفت حقیتوان از طر نمی ست لذاین یمخلوقاتش وجه مشترک
ـ  «ننـد:  ک مـی  منسـوب  این فرمایش را به پیـامبر اکـرم  ن عرفا در کتب خود یهمچن » یبربـ  یعرفـت رب

  .)362ص ،1368 ،یآمل؛ 366ص ،1375 ،یروم يصری(ق
را که اشـاره بـه داللـت و     یثیکل احاددررا گسترش داد و  یثیحد ةن خانوادیتوان ا یم يم بعدگادر 
ل و ظهـور) مـورد   یـ مانند دل يگری(ولو با استفاده از الفاظ د دنشتن داریخداوند بر معرفت خو ییراهنما

گونـۀ جـدي    بـه و عرفه را  یابوحمزه ثمال يه مانند دعایادع ینمونه برخ رايقرار داد و ب یبحث و بررس
بـا   کنـد.  یمـ  ب مـا یاز معنـا را نصـ   يشتریب ةن بهرآات قریکنار آ ات درینش رواین چیهمچن د.کرل یتحل

ۀٍ    « )،53، فصـلت ( »ء شَهِید أَ و لَم یکْف بِرَبک أَنَّه علی کُلِّ شَی« همچون یاتیتوجه به آ رْیـی م فـ م أَال إِنَّهـ
و  « )،54، فصلت( »ء محیطٌ لقاء ربهِم أَال إِنَّه بِکُلِّ شَی منْ إِالَّ هـ ال إِلـه أَنَّه اللَّه 18، عمـران  آل» (شَهِد( »  و هـ

بِکُلِّ شَی وه نُ والْباط رُ والظَّاه رُ والْآخ لُ والْأَو یملع 3، دیحد» (ء ،(»ماواتالس نُور ضِ  اللَّهالْـأَر و) « نـور ،
برهـان   از حکمـا در  ياریط و نور که مورد استشهاد بسیمح د،یچون شه يکلمات معنادار ي) و واکاو35

  ابد.  ی می تر روشن ییث اعرفوا اهللا باهللا معنایحداند،  قرار گرفته نیزن یقیصد
شاره، اقـوال و تفاسـیر   متنی و نیز خانوادة حدیثی مورد ا اکنون پس از آشنا شدن با قراین لفظی درون

رسیم.  کنیم. نخست نگاه الصاقی بودن باء را برمی شده را با توجه همزمان به این دو قرینه بررسی می ارائه



  ۱۲۳ صديقين برهان در باهللا) اهللا حديث (اعرفو به استشهاد واکاوي

نتیجۀ این ادعا آن است که اهللا جایگزین مصدر یعنی الوهیت شده است و معناي حدیث این اسـت کـه   
والرسـول  «ین معنا فقرات بعدي حدیث، یعنی عبارت ترین مؤید براي ا منزلۀ خدا بشناسید. مهم خدا را به

است که در آن از مصدر یعنی رسالت و امر استفاده شده است و » بالرساله و اولی االمر باالمر بالمعروف...
در فقره آخر مصدر  شیخ صدوقنظر از اینکه در نقل  قرینه است بر این معنا که اعرفوا اهللا بااللوهیۀ. صرف

باهللا  معرفۀاهللاولی االمر بالمعروف والعدل واالحسان)، توجه به احادیث همگن در راستاي  کار نرفته (و به
ویـژه فرمـایش عرفـت     شود. به شدت تقویت می دهد و سببی بودن باء به الشعاع قرار می این معنا را تحت
  .کند وجه سنخیتی با معناي الصاق ندارد و بر سببی بودن باء تأکید می ربی بربی به هیچ

 انـد  ر ممکـن یگونه تفاس نیاگرچه اکرد که د توجه یبا يریبت تقدیسبنیز دانستن باء و  یاستعان بارةدر
 یلزومـ  ،ث اسـت یـ ر و تمسک به ظاهر احادینکه اصل بر عدم تقدیتوجه به ا با ند،ستین یو مستلزم محال

 ؛دینـ آ نمـی  دست هب يا ین معانینخست چن ۀث در وهلیچراکه از ظاهر حد ؛میندارد که به آنها معتقد شو
ت، خلـق و لطـف   یماننـد هـدا   اهللا يبـرا  یگاه به مضاف چیاهللا باهللا همعرفۀ یثیحد ةکه در خانوادآن ویژه به

 ینـوع  ،نظرمان باشـد ویژه اگر معناي اسـتعانی مـد   به صورت مطلق آمده است. شه بهیح نشده و همیتصر
چـون  «ن اسـتدالل کـه   یـ اسـت کـه ا   گفتنـی  خـورد.  مـی  ث بـه چشـم  یحد يبا فقرات بعد یناهماهنگ

ر عوامانـه از آن نمـود و   یتفسـ  دیجهت ارشاد مردم است پس الجرم و البد با اطهار ۀائم ياه شیفرما
 ؛رسـد  نمی ح به نظری، صح»است یات آفاقیث شناخت خدا از راه مخلوقات و آین حدیر عرفی از ایتفس
 ۀکه حضرات عصـمت ضـمن حفـظ مرحلـ     ن نشان از آن داردیمعصوم ۀنکه فحص در کلمات ائمیچه ا
کردنـد و بـه    مـی  داران صادق عرضـه  افراد قابل و امانت يد و معارف ناب را برایتوح يمراتب باال، عوام

، ایـ ا و اولید و معارف را انبیق توحیعجبا! اگر دقا فوا« :يا هین نظریدر رد چن خمینیامام  ير رسایتعب
مـردم در   ۀنـدارد و همـ   یقیگـر معـارف دقـا   ید و دیا توحیکند؟ آم آنها یتعل یپس ک ،م مردم نکنندیتعل

  .)647ص ،1372 ،ینی(امام خم »ند؟ا سان کیمعارف 
تـوان بـه    ) مـی نیقیبرهـان صـد  ( دانستن آن یباهللا و حصول معرفۀاهللادانستن  ين شهودیدر مواجهه ب

ـ ا اسـت. ت یه روایدارد و مورد توص معتقد شد که هر دو را دربر یکیمعرفت تشک ینوع ازمنـد  یان نیـ ن بی
  شود: می اجمال عرضه است که به یمقدمات
 ۀنسـبت بـه همـ    یث به نـوع یحد ين، معناینظر از قرا ث صرفیشد که با نگاه به الفاظ حد گفته. 1
ر ارائـه شـده را در نـوع    یتفاس ۀتوان هم ی میها نه محال و نه الزم محال است و به نوع افتیر و رهیتفاس

 ؛دهد و مقالی برخی را بر برخی ترجیح می ین حالیرچه قراگ ؛خود درست دانست
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ها را  بندي بهتر نظرات باید تفاسیر و برداشت . به سبب صدق اجمالی همۀ تفاسیر، الجرم براي بسته2
به دو قسم شناخت دانی و شناخت عالی تقسیم کرد. تفاسیري که به نوعی حدیث را مرتبط بـا شـناخت   

دانند در قسم نخست، و تفاسیري که حدیث را  جز برهان صدیقین) می نی (بهحصولی و استدالالت عقال
 گیرند؛ دانند در قسم دوم جاي می مرتبط با شناخت از نوع برهان صدیقین و نیز شناخت حضوري می

و اختصـاص بـه گـروه     یسـت ر نیـ ن برهان سـهل و فراگ ی. هر دو گروه عرفا و حکما معتقدند که ا3
هـم   ياقـت سـلوك شـهود   یباطن و ل يصفا ین به نوعآدن به یرس يجه برایدر نت ؛خاص صدیقین دارد

دن بـه آن از  یـ ازیبا دست  یق منافاتین طریعارف باهللا شدن از راه سلوك در ا ،گر سخنیاز است. به دین
 ي؛گـر یدن بـه د یرسـ  يشـود بـرا   يا توانـد مقدمـه   مـی  ن ندارد. هر کدامیقیبرهان صد یعنی یراه حصول

 یتواند معرفت و شناخت خود را محصـول هـر دو راه شـهود و برهـان بـالمعن      می که شخص اي گونه به
هـا و مقـدمات و     افتیبا مقدمه نبودن در يا مالزمه يک شناخت حضوریگر یعبارت د به االخص بداند.

فاعل شناسـا فـراهم کـرده و     يرا برا یشناخت اجمال ،بسا برهان ندارد. چه یو برهان یاستدالالت حصول
 ؛ده استیر ادامه شخص با شهود به محضر معلوم رسد

 یهسـت  یبه تمـام  يشخص، قلمرو شناخت و يحضور ۀن به تجربیقیمه شدن برهان صدی. با ضم4
 ان دارد.یالوجود سـر  شود که در مطلق می دایپ ین برهان علم به وجود مطلقیطبق ا چراکه ؛ابدی می توسعه

شـود   مـی  ست مشخصین یالناس معلوم و معرّف احد یکه ذات الهن نکته یاز اتفاق بر ا پسگر یان دیبه ب
ـ انـد. در ا  افتـه یاز آن وجود محـض دسـت    يتنها به مرتبه و اعتبار يکه عارفان به علم حضور ان یـ ن می

نکـه  یا ۀواسـط  ن است که بهیقیبرهان صد ةبر عهد یبه کل هست، ک اعتبار و مرحلهین معرف از یم ایتعم
  د.یاب یالوجود است شخص به آنها علم م و محض ،سبحان يخدا ظهور و معلول یتمام هست

 يريگ جهينت

در کتـب عرفـا، فالسـفه و حکمـا      یتـوجه درخور ث اعرفوا اهللا باهللا از بسامد باال و تکرار یکه حد نجاآاز
آنهـا   يبنـد  ن درجـه یح از آن و همچنـ یر صـح یص تفاسـ یتشخ بارةبرخوردار است توجه و امعان نظر در

ث اعرفـوا اهللا  یشود که استشهاد به حد می گفته مشخص شیابد. بر اساس نکات پی می چندان دو یضرورت
در کنـار معرفـت    ،نـدارد  یپـ  را در يو محـذور  اسـت تنها ممکن  ن نهیقید برهان صدأییباهللا در جهت ت

 دارد. يف برتـر یث شـر ین حـد یـ هـا از ا  ر و برداشـت یتفاسـ  یۀبر بق یمعرفت عال ینوعمنزلۀ  ي بهشهود
گـر  یث و طـرد اقـوال د  ین حـد یـ از ا يبرداشت انحصار يمعنا به زگره يرین تفسیحال انتخاب چن نیااب
  گر نظرات است.یآن بر د يل و برتریتفض يمعنا ست و تنها بهین
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