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  چکيده
از » معرفتـی یـا مـوالي دلیلـی علیـک«. فراز دیآیشمار مبه دینی هر فرد ۀترین اندیششناخت خدا بنیادي ةاندیشه دربار

تـوان براي این فراز می که الزم است مورد تحلیل قرار گیرد .، دبیانگر نوعی از این اندیشه باشتواند یم کالم امام سجاد
علّامـه  سـینا تـاهاي فالسـفه از ابنتعبیر بیانگر معرفت خدا به خداست که در تبیینن یا، . در تبیین اولکرد دو تبیین ارائه

 .گیـردو انفسـی قـرار میهاي مختلفی نمود داشته است. این معرفت که در مقابـل آن معرفـت آفـاقی به گونهطباطبائی 
ن یـا، دیگـر یدر تبیین شهرت یافته است.» برهان صدیقین«عنوان با ترین راه براي شناخت خداوند تعریف شده که عالی
شـود. حاصـل می» دلیـل« ةارتباط با خداوند و گرایش به سمت اوست که با دقت در کاربرد دیگري از واژ ةکنندبیانفراز 

  د.شویمتکلم با او و درخواست از او تلقی ، رهنما و عامل رهیابی به بارگاه دوست، در این نگرشمعرفت انسان به خداوند 

  دلیل.، دلیل معرفت، برهان صدیقین، واژگان: خداشناسید یکل
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۱۲۸     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

  مقدمه. ۱
دار است که زیربنـاي اصـلی دیگـر عقایـد و باورهـا و ترین وظیفۀ انسان دینشناخت خداوند مهم
شوند که با اهد بود. به این منظور براهین اثبات خداوند و صفات او مطرح میشاکلۀ وجودي او خو

نـد. در ایـن ینماکنند و سالک این مسیر را دستگیري و راهنمـایی میینورافشانی عقل خودنمایی م
کوشـند آن را یمهریک  ترین برهان معرفی شده است که فالسفۀ بزرگعالی، برهان صدیقین، میان

 اشاره کرده اسـت اسفارۀ ین برهان در حاشین خواندن ایقیبه وجه صد يحقق سبزوارمتبیین کنند. 
راهـی ، ). این برهان بر آن است تا با بررسی حقیقـت هسـتی13ص ، 6ج ، 1368، مالصدرا(ر.ك. 

  براي شناخت خداوند فراهم آورد.
گیـرد و کمـک میدر استدالل خود براي اثبات واجب الوجود بـه از بطـالن دور و تسلسـل  سیناابن

بیـان صـدرالمتألهین  .)66و  18ص، 3ج، 1375، نایسنامد (ابنن میییا الهیصدیقین  ۀبرهان خود را طریق
 دانســته اســت.ســبحان امــر بیگانــه بــه خداونــد  ۀرا ســلوك از غیــر خــدا و بــه واســط ســیناابنامثــال 

صـدیقین  ۀدهد و آن را طریقله توضیح میئوي تقریر خود را در این مس .)68ص، 1363(صدرالمألهین، 
ــد(می  - 26ص ، 1360، همــو ؛240-  239ص ، 2ج ، 1363، همــو ؛16 - 14ص ، 6ج ، 1368، اهمونام
  .)249 -  248ص ، 1ج ، 1380، ینراق ؛ 335-  334ص  ق.1422، همو ؛22 -  21ص ، 1387، همو ؛27

ن یـیتب یا حتـیـز او ا سخن گفـتن ایبحث ، یت و صورت ذهنیا بودن خداوند از ماهبا توجه به مبر
ن ی. قالـب دعـا یکـی از بهتـرجامـدیاو ناز  یبرداشـتن یباشد که به چنـ يابه گونه دیبرهان بر او با ۀاقام

 امـام سـجادهـاي ویـژه دعامعصومین به ۀائم ۀن اسالم بوده است. ادعیییهاي تبیین معارف بلند آقالب
شه و قلم بـا دقـت و غـور یاست صاحبان انداست که سزاوار  یخداشناسدربارة مشحون از معارف بلند 

  ش قرار دهند.ین معارف را مطمح نظر خویا يشتریب
معرفتی یا موالي دلیلـی « :دیفرمایمرا چنین خطاب  سبحان در دعاي ابوحمزه خداوند امام سجاد

؛ 588ص، 1405، ی؛ کفعمـ67ص ، 1367، طـاوس؛ ابنسحر امـام سـجاد يدعا، 1387، ی(قم» علیک
، تـایب، یو در کتب کفعمـ هانسخه بدل، هانسخه یعبارت در برخن ی. ا 82ص ، 95ج ، 1404، یمجلس
اي « ؛ )آمـده اسـت» تنی علیکمعرفتی یا موالي دلّ«به صورت  582ص ، 1411، یخ طوسیو ش 206ص 

  .»ستا تو دلیلی بر، موالي من! معرفت من
آن اسـت روند یشمار مبهو محور این نوشتار  اندتعبیر قابل طرحن یدربارة اکه  ییهاپرسشاز جمله 
 و عبارت بیانگر کـدام سـنخ از بـراهین خداشناسـی اسـت؟ن یابیان به چه معناست؟  نیا که معرفت در



    ۱۲۹دليل معرفت در کالم امام سجاد

، آثـار صـاحبان قلـمان یمدر  خود مقدمه دلیل قرار گرفته است؟، چگونه معرفت که محصول دلیل است
ل یـدل«آن بـه  يگـذارنام یحتـ .افت نشـدی امام سجاد رین تعبیو بحث از ااد شده ی ییهاپرسشطرح 

 نیـبـر ان عنـوان یـا، ریـتعبن یـاشنهاد نگارنده بوده است که به جهت محوریت معرفـت در یپ» معرفت
  ده شد. یبرگز

  اقسام داليل معرفت خداوند. ۲
راه . 2، . راه آفـاقی1: )14ص ، 6ج ، 1368(صـدرالمألهین،  سـتبر سه قسـم اخداوند شناخت  هايراه

مسلک و مقصـود در ، سالک. راه شناخت خدا به خدا که به برهان صدیقین شهرت یافته است. 3، انفسی
، امکـان فقـريماننـد ی نیهاره کمک بحکیم یا متکلم که ب هايراه. ندااز همسه حقیقت جدا ، راه نخست

در  اند.ن قسـماز ایـ، جوي شناخت خداونـد هسـتندودر جستحرکت  و برهان حدوث، امکان ماهوي
سـالک در د. برسخدا به شناخت کند تا در معارف ذهنی و حصولی سفر می، نفس با این براهینحقیقت 
شـناخت خـود را انسـان ، در معرفـت انفسـی سـت.ونـد امعرفت خداز ین مقصودو است  نفس، این راه

. جداسـت از سـالک و مسـلک، راهایـن معـروف و مقصـود در دهـد. شناخت خداوند قـرار می ۀمقدم
گـردد؛ امـا جـدا از هـدف و رونـده عـین راه می، استعلم شهودي و حضوري ، عرفت نفسازآنجاکه م

  مقصود است.
راه ، لذا در این قسـم از شـناختکند تا او را بشناسد؛ ر مییدر محبوب خود س، انسان در راه سوماما 

 تا محبوب خـود را بشناسـد کندخود سفر می درسالک که برخالف راه دوم ، عین مقصود و هدف است
ص ، 6ج ، 1368، ؛ ر .ك : مالصـدرا 187 – 183ص ، 1383و  127ص ، 24ج ، 1385، یآملـ ي(جواد

ص ، 1411و  67ص ، 1367، طـاوسدبنیسـحر؛ سـ يدعا، 1387، یبِکَ عَرَفتُکَ (قم مانند يتعابیر) 44
ــ144 ــو  ؛588ص ، 1405، ی؛ کفعم ــایبهم ــ205ص ، ت ص ، 91و ج  82ص ، 95ج ، 1404، ی؛ مجلس
، ؛ همـو67ص ، 1367، طـاوسدبنیسـحر؛ سـ يدعـا، 1387، ی(قمـ» نتَأدرِ ما أنتَ لَم ألَو ال «) و 190

ــ144ص ، 1411 ــایب ؛588ص ، 1405، ی؛ کفعم ــ205ص ، ت ، 91و ج  82ص ، 95ج ، 1404 ی؛ مجلس
 سـبحانخداوند رفت براي معراه دیگري نیز ، آفاق و انفس سیر درغیر از  بهدهند که نشان می) 190ص 

  .)77- 75ص ، 1383، يشود. (سبزواروجود دارد که از آن به برهان صدیقین تعبیر می
نَ لَهُـمْ ى یَتَبَـیّنْفُسِهِمْ حَتّأ سَنُریهِمْ آیاتِنا فِی الْآفاقِ وَفیسورة فصلت را ( 53 ۀیقسمت اول آ مالصدرا

و قسمت پایـانی آن را بیـانگر ، بیانگر راه اول و دوم )ءٍ شَهیدٌکُلِّ شَیْ هُ عَلىنّأوَ لَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أهُ الْحَقُّ نّأ

۱۳۰     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

ص ، 1360، همـو ؛239ص، )2(1363، همـو ؛16 – 14ص ، 6ج ، 1368(صدرالمألهین،  راه سوم دانسته
، همـــو ؛68ص ، )1(1363، همـــو ؛ 335- 334ص، 1422، همـــو ؛22- 21ص، 1387، همـــو ؛27 – 26

ص ، 3ج ، 1375، نایســ ابــن و 105ص ، 1ج ، 1340، همــو ؛19 - 18ص ، 1303، همــو ؛46ص ، 1360
تفسـیر گونـه بـه همـین » اله اال هـو شهد اهللا انه ال« ۀ) و شهادت خداوند بر وحدانیت خود را در آی166

ین کسـی دانسـت کـه نخسترا  سیناابنشاید بتوان  .)240- 239ص ، )2(1363(صدرالمألهین،  کرده است
ر  نی؛ همچنـ219ص ، 1388، یآملـ ياشاره کرده باشد (جوادمزبور  ۀستشهاد به آیعنوان صدیقین در ا اب

  .)66ص ، 3ج ، 1375، نایس.ك: ابن
منزلـۀ به نفـس انسـانی، این است که در معرفت خدا از راه معرفـت نفـسروش دوم و سوم تفاوت 

ا در سـت؛ امـمسـتقل یعنـی خدانیازمند شهود موجـود ، است و شهود وجود رابط وجود رابط مفروض
منزلـۀ به آینه است و آینه واجد چیزي حتـی، نفس انسانمقدمه است. معرفت نفس ، معرفت خدا به خدا

نه اینکه از راه چیـزي بـه ، وجود رابط نیست. تنها چیزي که در آینه مشهود است صورت شاخص است
  .)128ص ، 24ج ، 1388، یآمل ي(جوادصورت شاخص پی برده شود 

مثـال فسـخ عـزائم در  يشود. بـراان این سه روش خداشناسی دشوار مییق مگاه مرزبندي دقی
، کلمات قصـار، (نهج البالغه» هَ سُبْحَانَهُ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ وَ حَلِّ الْعُقُودِ وَ نَقْضِ الْهِمَمِعَرَفْتُ اللّ«عبارت 

یمات و بـاز شـدن هم خـوردن تصـم و بر، هادگرگون شدن ارادهه خداى را شناختم ب«)؛ 250کلمۀ 
کننـدة کـدام بیان)» دست دیگرى استه امور ب ۀدانستم رشت، من نشدل یبه م یی(چون کارها هاگره

از این سه قسـم هریک  اجسام یا احواالت، نفوس، رسد اگر از وجود عقولروش است؟ به نظر می
نفـس مقدمـۀ آیات آفاقی اقامه گشته است. هنگامی کـه علـم حضـوري ، بر خداوند استدالل شود

آیه انفسی است. بنابراین وقتی مستدل در سیر درونی خـود فسـخ عـزائم را ، خداشناسی قرار گیرد
اما اگـر همـین را بـه عنـوان موضـوعی منحـاز و ، انفسی است ايآیه، واسطۀ خداشناسی قرار دهد

  اي آفاقی خواهد شد.حالتی از حاالت نفس لحاظ کند آیه

  برهان صديقين. ۳
 اسـتفاده واجـب اثبـات در راه تـریننزدیـکمنزلـۀ به آن از که است برهانی ن در اصطالحبرهان صدیقی

کننـد. در تعالی از واسـطه اسـتفاده می. این برهان برخالف دیگر براهین است که در اثبات واجبشودمی
کـه از ذات ؛ یعنی از مفهومی اولی یا بدیهی شودمی استدالل ءشی خود به ءشی ازحقیقت در این برهان 
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خداونـد در واسـطه داشـتن غیر، مشـاعردر صدرالمتألهین  یم.رسبه مفهومی غیربدیهی می، شودانتزاع می
    .)68ص ، )2(1363(صدرالمألهین،  نظر قرار داده است این برهان را مد

کنـد نـه بـر مفهـوم اوالً بر واقعیت وجـود تکیـه می است:ن قراریبدبرهان صدیقین مهم  ویژگیدو 
بـراي ایـن برهـان تقریرهـاي مختلفـی  د.کنتعالی اقامه برهانی لمّی بر اثبات واجب کوشدیمثانیاً ؛ دوجو

). 497 -  488ص ، 1361، یانی(آشـت نوزده تقریر براي آن را آورده است آشتیانی بیان شده است. مرحوم
  چنین است:اشارات از برهان صدیقین در  بوعلیتقریر 

نفسـه وجـود یاست کـه فـ ياا به گونهیر خودش توجه شود یتوجه به غ بدون ياگر به ذات هر موجود
وم یـاو حق بذاته و واجـب الوجـود بذاتـه اسـت کـه ق، ست. در صورت اولیا نیآن واجب است  يبرا
شود؛ بلکـه  یست که ممتنع بالذات تلقیز نیجا، بعد از فرض موجود بودن، واجب نباشد باشد. اگر ذاتاًیم

ا اگر شرط وجود علتش بـا او مقـرون یشود یممتنع م، عدم علّتش با او مقرون شودمثل شرط  یاگر شرط
 یحالـت سـوم، مقرون نشوداو تش با ه شرط حصول علتش و نه شرط عدم علشود. اگر نیشود واجب م

  ماند که امکان است....یم یش باقیبرا
وجـودش از آن جهـت کـه ش خود موجود شـود؛ چراکـه یتواند از پینم، آنچه که ممکن بالذات است

ا عـدم ی يگریز دیا معدوم است به جهت حضور چیست. پس اگر موجود ین یممکن است از عدمش اول
   .)18ص ، 3ج ، 1375، نایسآن است (ابن

وجود واجـب بالـذات را اثبـات ، ممکنات ۀبه کمک محال بودن تسلسل در سلسلکوشد یم در ادامه يو
أقـرب المسـالک إلـى مـنهج  اما، گیرد که صدیقین نیستاشکال می سیناابنبر برهان صدرالمتألهین  .کند

برهـان  .)26ص ، 6ج ، 1368(صـدرالمألهین،  نامدبرهان خود را صدیقین می يسپس و است الصدیقین
است که خـود  تشکیک وجود و بساطت وجود، اصالت وجودوي مبتنی بر اصول فلسفی مختلفی چون 

    .)216 -  214ص، 1383، یآمل يجواد(ر.ك.  طلبدمجزا می یتفصیل
ایـن ، با الگوگیري از برهان صدیقین که طریق معرفت خداوند به خداوند است اهللا جوادي آملیآیت

شناسـی کند و آن را نیز برهـان صـدیقین در انسـانبرهان را در طریق معرفت انسان به انسان استفاده می
    .)82 -  79ص، 1388، یآمل يداند (جوادمی

  مراتب شناخت خداوند. ۴
ذات الهی بر احدي هویدا نیست و اکتناه ذات مقدور انسان نیست. صفات ذاتی نیز به حکـم عینیـت آن 

و یـا  دفهمـدر شناخت او مـیاز راه برهان  و با فکرانسان  آنچه را د. بنابرایننبا ذات به اوهام و افکار نیای
 يخداونـد (جـواد نه اصل ذات، اهللا استوجه د او وجوشعاع و، دیاببا شهود دل می، بر اثر تهذیب نفس

۱۳۲     ،۱۳۹۳اول، بهار و تابستان  شمارهپنجم،  سال  

ران الهی حقیقت بسیطی است که انسان را نه یـاراي غواصـی و غـور در کذات بی). 37ص، 1383، یآمل
ا و یـا دریـعمق و سطح ، طیقت بسیحق يکه براچرا ؛عمق اوست و نه توان دستیابی به کرانه و ساحل آن

  است.  یافتنیناز دستیکرانه و سطح آن ن، باشدر یناپذدسترس عمق آن  یست. وقتیساحل قابل طرح ن
؛ )39خطبـه ، (نهـج البالغـه »ال یُدْرکه بُعْد الهمم وال یَناله غوْص الفِطَـن«فرماید: می حضرت علی

بـردن بـه کمـال اندیشان کنه ذاتش را ادراك نکنند و غواصان دریاي علوم دستشان از پـیافکار بلند ژرف
  .ه استهستی وي کوتا

اعتراف و معرفت جدیـدي اسـت ، صفات ذاتی اواشراف بر و  پاك خداوندعجز از اکتناه ذات اظهار 
 ۀله پس از اثبات اصـل وجـود او و اقامـئ؛ چراکه این مسکندرا تکمیل می سبحاني که اصل معرفت خدا

شـود و ایـن نکتـه آفرینی عقل انسان در این میان مطرح مـیدریافت دیگر صفات او و نقش، دلیل بر آن
  .دغیر از آن نگرشی است که اهل تعطیل پیرو آن هستن

  تبيين دليل معرفت. ۵
  :در دلیل معرفت دو گونه تبیین وجود داشته باشد امام زین العابدین رسد که براي تعبیربه نظر می

  تبيين اول: . ۱ـ۵

خداوند را از سنخ معرفت خـدا بـه  توان دلیل بودن معرفت انسان برمی، ش گفتهیادلۀ پبا توجه به اقسام 
  یم: کنتوجه می جوادي آملیزیر از استاد  یخدا دانست. به منظور شناخت بیشتر این داللت به تمثیل

مانند آن است که آینه بخواهد خود را بشناسد: اگر آفتابی باشد و آینه در برابر آن ، خداشناسی انسان سالک
خود از او  ةچنانچه پس از مشاهد، بتواند سر را خم کند و خود را بنگردقرار بگیرد و این آینه عاقل باشد و 
چون در آینه چیزي جز آفتاب نیسـت. ، جواب خواهد داد آفتاب را، بیندسؤال شود چه چیزي در آینه می

 گاهها انجام داده است؛ یعنی سر انسان را خم کرد و او خود را نگاه کرد؛ آنهمین کار را خداوند با انسان
  ).130ص ، 24ج ، 1385، یآمل ي(جواد خدا از او پرسید که چه دیدي؟ و وي گفت که خدا را

هِمأ شـهَدَهُم عَلـیأتَهُم وخَذَ رَبُّکَ مِن بَنی ءادَمَ مِن ظُهورِهِم ذُرِّیّـأواِذ « ِ  »(لَسـتُ بِـرَبِّکُم قـالوا بَلـیأ نفُسـ
شان نژادشان را بیاورد و آنها را بر خودشـان هایو چون پروردگار تو از پسران آدم از پشت؛ )172، اعراف

ها بـر خودشـان در ذیـل ایشان شهادت انسان. یبلگواه گرفت که مگر من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: 
توانـد بـه ید میـخود را د یرا مستلزم نشان دادن خودشان به خودشان دانسته است. شاهد وقتمزبور  ۀیآ
ا یـ یمعرفتـ«در  یمنظـور از معرفتـ شـود.یت حجت بر او تمام من صوریدهد و در ا یگواه، دنین دیا

 ؛دانجامـیوجودم که به شـناخت خـدا م ۀنیبه خودم و آاست شناخت و توجه من » کیعل یلیدل يموال
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 یرا در پـ یق الهـیشـناخت و تصـد، ها به خودشـانشهادت و توجه انسان، مزبور ۀیگونه که در آهمان
نفـس خـود را ، یدانست. انسان در راه انفس یانفس ۀل را از سنخ ادلیدل نیا دیداشت. روشن است که نبا

  شناخت خداست. ۀنیآ، ن قسمیاما نفس در ا، دهدیشناخت خدا قرار م ۀمقدم
لَـو «ر یـض تعبیعکس نق» کیعل یلیدل يا موالی یمعرفت«ر حضرت در یتوان گفت که تعبین میبنابرا

؛ 144ص ، 1411و  67ص ، 1367، طـاوسدبنیسـحر؛ سـ يدعـا ،1387، ی(قمـ» نتَأدرِ ما أنتَ لَم أال 
ــ ــو، 588ص ، 1405، یکفعم ــایب؛ هم ــ205ص ، ت ) 190ص ، 91و ج  82ص ، 95ج ، 1404، ی؛ مجلس

 دیـبـه آن هـم با، شـد یان از سنخ معرفت خـدا بـه خـدا تلقـین بیا، که در آغاز کالمخواهد شد. ازآنجا
  سته شود.یگونه نگرنیهم

معرفـت ادلـۀ بحث روشن خواهد شد. دلیل معرفـت از سـنخ آغاز  يهاپرسشاسخ پ، با این توضیح
سـت؛ ا دلیل بر وجود تو، شناسمکه همین که خود را می استخدا به خدا خواهد بود و مضمون آن این 

توانـد نمـی تنهـایی و مسـتقالًغیـر او هرگـز بـه ام. اصـالًتـو را دیـده، وجود خود ۀچراکه با نگاه به آین
ى یَکُونَ هُوَ الْمُظْهِرَ لَکَ مَتَى غِبْـتَ یَکُونُ لِغَیْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَیْسَ لَکَ حَتّ أ« دلیل بر او باشد: ةکننداقامه
و  142ص ، 64ج ، 1404، ی؛ مجلسـ349ص ، 1367، طـاوس(ابن» ى تَحْتَاجَ إِلَى دَلِیـلٍ یَـدُلُّ عَلَیْـکحَتّ
اي ب بـودهیـتو باشد؟ کی غا ةتا بتواند ظاهرکنند ارد که تو ندارىدیگرى ظهورى دآیا ؛ )226ص ، 95ج

  تا نیاز به دلیلی باشد که بر تو داللت کند؟
ر اشـکال دور یمشکل دور پیش نخواهد آمد. تقر، توضیحات روشن شد که در تبیین این دلیلن یابا 

ت معرفت اسـت؛ حـال یتثب ۀممقد، لیا اثبات آن است و دلیجاد معرفت و یا يل برایدل ۀآن است که اقام
معرفـت  ۀل کـه مقدمـیـسته شده است. چگونه دلیل نگریدل ینوعمنزلۀ به معرفت، ادشدهیر یآنکه در تعب

  ن مستلزم دور است.یشود؟ ا یتواند محصول معرفت معرفیاست م
را  لیـشد. دلیاشکال وارد م، بودیم یا انفسی یپاسخ آن است که اگر معرفت ما از سنخ معرفت آفاق

امـا در معرفـت خـدا بـه  ؛تواند محصول معرفـت باشـدیپس نم، میساز بدانمعرفت دین دو قسم بایدر ا
 د.یـآیالزم نمادشـده یرد. لـذا محـذور یـگیق مخداست و معرفت هم به خـود او تعلـ ل خودیدل، خدا
کـرد  یتلقـ یذهناز سنخ صور  دینبا ،امام سجاد يدعادر فراز را که معرفت  کرد د توجهیبا يرونیازا

د نـز دفـع خواهیـن يگـریاشکاالت د، ن نکتهیا به د. ضمن توجهنشویجاد میا ایل اثبات یکه به کمک دل
  نکه:یاز جمله ا، شد

 .توان از جمله موجودات و واقعیات دانست کـه غیـر از خداونـد اسـتیشناخت من از خدا را م. 1
 ؛ز غیرخدا دلیل و واسطه شده استین برهان نیپس در ا
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 ۀاین دلیل و اسـتدالل مـن در زمینـ ۀنتیج، اممن خدا را شناخته و به وجود او پی بردهکه  ی. هنگام2
  اثبات خدا چه خواهد بود؟

توجـه نشـده  یو انفسـ یبه معرفت خدا به خدا و تفاوت آن با معرفـت آفـاق، زینن دو اشکال یدر ا
ن یـدر ا، رسـیمتی به وجود خداونـد مین با مطالعه در واقعیت و هسیقیپس اگر ما در برهان صد است.

نمـاي حـق کـه انسـان تمام ۀآینـ م.یشویل میبه وجود او نا یتعالحق ۀنیز با مطالعه و توجه به آیبرهان ن
اي از وجودي خـود بهـره ۀدلیل معرفت خدا بر خدا را دارد و دیگران به میزان سع ۀتوان اقام، کامل است

» شـودمـا خداونـد شـناخته می ۀبـه وسـیل«فرماید: می امام باقر روست کهآن را خواهند داشت. ازاین
  ).145ص ، 1ج ، 1365، ینیکل(

دل خویش را پاك و شفاف سـازد. در منطـق  ۀگیري از این دلیل را دارد که آینوقتی توان بهرهانسان 
بونقُلـوبِهِم مـا کـان بَل رانَ عَلی کَالّ«دل است:  ۀقرآن هر گناهی غبار و چرکی بر آین ِ ، نی(مطففـ» وا یَکسـ

 پس اگـر چنـین فـردي .هایشان بسته استشدند زنگار بر دلبلکه آنچه مرتکب مى، نه چنین است؛ )14
  را ببیند.جز خود چیزي  توقع داشته باشد کهد باین، به خود بنگرد

  تبيين دوم. ۲ـ۵
 ۀاثبات و اقامـ، معرفیکه رسالت آن  دیآیشمار مبهو محصول عقل نظري  است دلیل گاهی در مقام نظر

ون عقل عملی است که رسالت آن در ایـن ئاستدالل بر موضوع خود است و گاهی در مقام عمل و از ش
 ةراهبري و دستگیري از صاحب خود است. البته دلیل در بحث نظر نیـز راهنمـایی کننـد، راهنمایی، مقام

راهنمـاي ، بنـابراین دلیـل شـود.می له رهنمـونئمستدل خواهد بود که او را به شناخت بهتر و دقیق مسـ
در نیـل بـه مقصـد و  یعمل در فهم و ادراك چیزي و یا رهنماي عقلِ ينظر انسان است یا رهنماي عقلِ

دلیل در قـرآن نیـز گـاه بـه . )199ص ، 2ج ، تایب، یومیاند (فهدفی. لذا آن را مرشد و کاشف معنا کرده
  معناي راهنمایی و ارشاد عملی آمده است:

پس شـیطان ؛ )120، (طه شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْکٍ ال یَبْلى دُلُّکَ عَلىأیْطانُ قالَ یا آدَمُ هَلْ فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشّ« - 
راه ، شـودآیا تو را به درخت جـاودانگى و ملکـى کـه زایـل نمـى، اى آدم«گفت: ، او را وسوسه کرد

 ؟»نمایم
 رفـت و مـىگاه کـه خـواهر تـو مـىآن؛ )40، (طه .مَنْ یَکْفُلُهُ دُلُّکُمْ عَلىألْ أُخْتُکَ فَتَقُولُ هَ إِذْ تَمْشی« - 

  کنم؟ ییراهنمادار او گردد گفت: آیا شما را بر کسى که عهده
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اى کسـانى کـه ایمـان ؛ )10، (صـف لـیمأتِجارَةٍ تُنْجیکُمْ مِنْ عَذابٍ  دُلُّکُمْ عَلىأذینَ آمَنُوا هَلْ یُّهَا الّأیا  - 
  رهاند؟آیا شما را بر تجارتى راه نمایم که شما را از عذابى دردناك مى، ایدردهآو

معنـا ن یچنـ» معرفتی یا موالي دلیلـی علیـک«عبارت ، وقتی معناي راهنمایی و ارشاد از دلیل طلب شود
یعنی عـاملی کـه مـرا بـه  ؛سازدمرا به سوي تو رهنمون می، شود که اي موالي من! شناخت من از تومی

فـراز توجـه  نیـمـۀ اوقتـی بـه ادا ت.اس معرفت و شناختم از تو، تکلم و درخواست از تو واداشته است
این معنا دور از ذهن نیست؛ چراکه از وثوق به این دلیل سخن بـه میـان آورده و آن را در کنـار ، کنیممی

معرفتـی «تمـاد دارم: اطمینـان و اع، حب به خداوند قرار داده است؛ یعنی من به این راهبري معرفت خود
وحبی لک شفیعی إلیک وأنا واثق من دلیلی بداللتک وساکن مـن شـفیعی  ] علیکیا موالي دلتنی [دلیلی

مرا به سـوي تـو رهنمـون ، اي موالي من! معرفتم به تو؛ )67ص، 1367، طاوس د بنی(س »إلى شفاعتک
رسـاند ن دارم که رهنمایم مرا به تو میشفیع من به سوي تو است و من اطمینا، ام با توشود و دوستیمی
  شفاعت شفیعم نزد تو آرامش دارم. و به

ایـن اجمـال دانسـت.  هاي دعاي ابوحمزه را شرح و تفصـیلِتوان بسیاري از بخشمی، طبق این معنا
  د:کرفرازها اشاره ن یاتوان به مونه مین يراب

خـود هـاي نـزد اي نزد ما به خـاطر زیباییهپس اي پروردگار از زشتی ؛کاریمتو نیکوکار و ما گنه - 
سـت؟ و ا تر از مهلت تـورا فرا نگیرد؟ یا کدام زمان طوالنی اوکدام نادانی است که جود و کرم تو  .بگذر

 ؛)69ص، 1367، اوسطدبنی(س هاي تو چه ارزشی دارد؟کارهاي ما در برابر نعمت
ق تـو کنم و از تملـدرگاهت را ترك نمی ،اي آقاي من! به عزت و جاللت سوگند که اگر مرا برانی - 

 ؛)همانبه جهت آن شناختی که از جود تو و کرم تو دارم ( ؛کشمدست نمی
ات هسـتم ام و از تو به سوي تو گریزانم و خواستار وفا به وعـدهاي آقاي من ! به فضل تو پناهنده - 

  .)همانگمان است (در خصوص گذشت و بخشش از کسی که به تو خوش
در نگـرش توحیـد نـاب ، که معرفت چراغ مسیر ارتباط با خالق تلقی شـد، جه به این معنا از داللتبا تو

شـود. او محقـق نمـی ةارادشود؛ چراکه هیچ امري در عالم هستی بیخود او علت این معرفت معرفی می
تـک إلهـی وسـیدي بـک عرف« خداوند را دلیل معرفت به او معرفی کرده است: امام سجاد جهتبدین

 ۀوسـیل هاي معبود و آقاي من! بـ«؛ )149ص، همان» (وبک اهتدیت إلى سبیلک وأنت دلیل على معرفتک
  .»تو را شناختم و بوسیله تو به راهت رهنمون شدم و تو دلیل شناختنت هستی، تو

معرفت دلیـل بـر خـدا ، طبق مفاد دلیلِ معرفت، که گرچه از طرفی شودیروشن متوضیحات ن یابا 
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اما مشکل دور در ایـن میـان ، خدا دلیل بر معرفت است، مزبورطبق عبارت ، د و از طرف دیگردانسته ش
امـا ، در مقام تبیین علیت او هستیم، شود خدا دلیل معرفت استچراکه وقتی گفته می ؛نخواهد آمدد یپد

ي نقـش آن در منظور راهنمایی و راهبري معرفت و ایفا، آیدوقتی از دلیل بودن معرفت سخن به میان می
  سیر به سوي اوست.

  نتيجه گيري. ۶
همچـون بیان نگارنده در ایـن میـان  .آیدذهن ناقص بشر برنمی ةالهی از عهد ۀتوجیه و تفسیر کالم خلیف

ترین راه شـناخت ترین و عـالیمهم را داشت. یوسفشخصی است که با کالف خود قصد خرید کار 
تقریـري از ایـن راه ، طبق یک نگـاه» ی یا موالي دلیلی علیکمعرفت«معرفت خدا به خداست. تعبیر ، خدا

ایـن  شـود.کامل تبیین و توجیـه می انسانِ نماي خداوند بودنِتمام ۀخواهد بود که با توجه به جلوه و آین
آن  ۀگیـرد کـه نتیجــمعنــاي رهنمـایی و دسـتگیري را بـراي دلیــل در نظـر می، عبـارت در نگـاه دیگـر

به خداوند در نیل به او و سیر الی اهللا خواهد بود. اگر انسـان بـه بارگـاه الهـی  آفرینی چراغ معرفتنقش
  پاسخی به معرفت او به این درگاه است.، کندنیاز و البه می، اظهار عجز
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