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 چكيده
يـابى واكاوی تالش مستمر بشر در طول تاريخ برای رسيدن به سعادت گويای آن است كه دست

از انسان كامل ميسر نيست و كمال به سعادت بدون پيروی كه در اين نوشـتار امـام انسان كامل. تمام

بـا است خود را عين فقر به خداوند متعال مى و همين درك فقر او را به شناخت عميقى كه مالزم داند

و عملـى  و او را در نقطه اعتدال عقل نظری اين شناخت است يعنى معرفت نسبت به خداوند رهنمون

تنةحديث سلسل. دهد قرار مى و از امـام(اسب ميان شرط الذهب به وجود اعتدال در امام و) پيـروی

مىمى) توحيد(مشروط و نشان و عدم پيروی پردازد دهد نمونه كامل متخلق به اخالق الهى امام است

بهاز او موجب مى و و اطاعت در جايگاه خود قرار نگرفته كه خـود دليل اين سرپيچى شود تا اعتقاد

و تناسـب جايگـاه اين نوشتار. شدن فراهم گردد خالف عدالت است، موجبات دوزخى اعتدال امـام

و مشروط در حديث را تحليل مى .كند شرط

و عملى، حديث سلسل×امام رضا:واژگان كليدی .الذهبة، اعتدال، عقل نظری

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

و حكمت اسالمى دانشگاه فردوسى مشهدا.١   airajinia@um.ac.ir.ستاديار گروه فلسفه
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 مقدمه

و آسايش دارد؛ اين طبيعت بشر گرايش به و آرامش او سوی كمال كه زندگى دنيايى

و دنيای  و حيـات اخـروی او چگونه از ميان تزاحمات از نگـاه-آشفته امنيـت يابـد

خـود مشـغول داشـته به سالمت از عذاب الهى ايمنى يابد، ذهن او را بـه-خداباوران

يافتگانى ميسر است كـه از حقيقـت ها در سايه شناخت راه پاسخ به اين دغدغه. است

مى آگاه و دلسوزانه بشر را به آن حقيقت رهنمون .سازند اند

يابى بـه سـعادت اسـت كـه الذهب الگوی خوبى برای دستسلسلةحديث شريف

 امامت، جايگاهو عنوان نمونه متونى درباره توحيد درباره آن بسيار قلم فرسايى شده به

و حديث سلسل سلسلة حديث در واليتو امامت بهةالذهب الذهب از منظر اهل تسنن

و تحليل فلسفى توحيد در اين حديث  انـد امـا شريف پرداختـهتبيين توصيفى، سندی

از تحليلى از اين حديث با تكيه بر عدالت دست كم با جستجوی اين قلم وجود نـدارد؛

مى اين بى رو اين نوشتار شمار زوايای اين حـديث شـريف را بـه تحليـل تواند يكى از

.نشيند

وةحديث سلسل الذهب خاستگاه ايمنى بشر از عذاب الهـى را اعتقـاد بـه توحيـد

و  آنامامت مى التزام به اطاعت از و التـزام. كند ها معرفى و امامـت شـناخت توحيـد

و شـناخت عملى به آن و عملى ها از يك منظر با تبيين عدالت، اعتدال در عقل نظری

رو در اين نوشتار تحليـل حـديث شـريف شود از اين انسان از طريق خود او ميسر مى

ب»الالـه اال اّهللاٰ«) الذهب در دو بخش الفةسلسل و أنـا مـن«)، و شـروطها بشـرطها

مى» شروطها سه كه در نهايت ايمنى از عذاب الهى نيز پيامد اين دو امر شريف باشد؛ از

شود؛ يكى نقش عقل نظـری در تحليـل عـدالت موجـود در حـديث منظر بررسى مى

مىةسلسل در الذهب كه از اين زاويه آشكار و جايگاه امـام شود درك يگانگى خداوند
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و ملزوم يكديگر متناسب با عدالت اسـتاما و رابطه آنها به عنوان الزم ديگـری. مت

تحليل اعتدال در عقل نظری امام كه در توضيح آن شناخت انسان از طريق خـود كـه 

مى مشتمل بر معرفت رب نيز مى گيرد؛ در ادامه نسـبت ادراك باشد مورد بررسى قرار

بىانسان به شناخت خداوند با بيان سير وجو شـود كـه بـه نهايت انسان تبيين مـى دی

و ميزان سعه وجودی انسان ادراك او نسبت به خداوند نيز توسعه مى يابد؛ جايگاه خود

مى خداوند را متناسب با آن و خود را در مقابل حق تعالى عين فقر داند ها درك نموده

.و نه مستقل كه اين خود نمونه عدل است

ع وو سوم؛ تحليل اعتدال عقل ملى امام كه نمايانگر آن است امام بـا عـدم افـراط

و تعدی از اوامر الهى نمى .كند تفريط، گناه

و عقل عملى و شـدت ادراك در نهايت اعتدال عقل نظری مرهـون شـدت وجـود

و خداوند معرفى مى مى انسان نسبت به خود و آشكار گـردد انسـان بـه اعتـدال شود

و در مراتب باالترسيده متقى  ر آن علم او به معارف الهى در جايگاهى كه شايسـته است

آن آن است قرار دارد مرحله است كه بينونيتى ميان اراده خداوند با اراده او وجودو در

در چنين انسان برگزيده ندارد و چـون ای مانند حق تعالى كه عادل است، متعادل است

و سيره  و اعمال(فكر و رفتار و عمل بـه اش حجت كند سيره از حق تجاوز نمى) گفتار

و سـرپيچى از او مسـتوجب و ايمنى از عذاب الهـى و سعادت و مايه كمال آن واجب

.دوزخ است

 معنای عدل

بهةبرای بررسى عدالت در حديث شريف سلسل اختصار معنای الذهب بايسته است

و عقل بيان شود .عدل

و معنای ميانه عدل در لغت به و اجتناب از افراط ،1ج:1414فيومى،(تفريط روی
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به)396 و برابر، تقسيط و)519-1362:518راغب اصفهانى،(گونۀ مساوی ، استواء

(استقامت آمده است )9،84ج: 1408منظور، ابن.

)1(قرار دادن هر چيزی در جايگاه خودش: اختصار يعنىو معنای اصطالحى آن به

)325: 1364سيدرضى،(

 معنای عقل

بهدر» عقل« و حفـظ كـردن«،»امسـاك«،»نهى«،»منع« معنای لغت ،»جلـوگيری

از» عقل«. است» ربط دادن«و» دادن نسبت«،»بستن« را از آن جهت كه صـاحبش را

مى« انحراف مى» دارد باز (نامند عقل در) 11،458ج: 1408منظور، ابن. ريشـه عقـل

را» بستن« معنای زبان عبری به  (ن اوستدو پای خم شده شتر به ج: 1978مشكور،.

به» بستن«طنابى كه برای) 2،577 مى پای شتر مى كار (شد رفت، عقال ناميده )همان.

و قضاوت درباره آنها مـى)2(عقل نظری و شناخت واقعيت ها پـردازد كه به درك

:انداز ای است كه عبارت دارای مراتب چهارگانه

و عقل هيوالنى يا بالقوه كه استعداد محض اسـت و قابليـت آن را دارد كـه صـور

.ماهيات موجودات را انتزاع نمايد

.كند عقل بالملكه كه معقوالت اوليه را درك مى

.عقل بالفعل كه عامل فعليت يافتن معقوالت در عقل است

مى عقل مستفاد در اين مرحله عقل به مرتبه ) عقـل فعـال(يابد كه به جبرييل ای بار

(شود متصل مى )3،353ج:1381اردبيلى،.

و رفتار آدمى را كنتـرل مـى عقل عملى قوه جـوادی آملـى،(كنـد؛ ايست كه كنش

1386 :bج از« اين مرتبه از عقل) 153، بخش اول1، و اجتنـاب دعوت به جلب نفع

)1387:116طباطبايى،(.نمايدمى» ضرر
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:به عبارتى ديگر عقل عملى شامل دو اصطالح است

و نبايد(حكمت عملىُمدِرك مطالب: الف .است) بايد

و سـاير مطالـب عملـى اسـت؛ عهده:ب  دار اموری چـون تصـميم، اراده، اخـالص

(انـد هرچند اين معنا متعارف نيسـت، امـا برخـى بـه آن اشـاره كـرده  جـوادی آملـى،.

1393:33(

انسان كامل كه برترين وجود را دارد از برترين ادراك نسبت به حق تعالى برخـوردار

و از انحرافـات او با عقل نظری خود با عالم قدس مرتبط. است و عقـل مسـتفاد اسـت

و عملى اجتناب مى و پر واضح است كه چنين وجود برتـری برتـرين ادراك علمى ورزد

.و نيازمندی خود را داراست) 3،353ج: 1381اردبيلى،(نسبت به حق تعالى 

هبحديث سلسلُة الذ 

كهةحديث سلسل ناپذير انسان بـا خداونـد، لـزوم از رابطه تفكيك الذهب، حديثى

و در نهايت نجات انسان متخلـق اطاعت از او در پرتو به و عملى كاربستن قوای نظری

از. گويد به اخالق الهى سخن مى بر اساس اين حديث، اعتقاد به توحيد باعـث نجـات

و جهنم آتش مى×امام رضا است .كند خود را شرط اين نجات معرفى

از×ام رضا ام . كنـد ايـن حـديث را بيـان مـى مرو به طرف نيشابور هنگام عبور

مى ايشان روايت را از زنجيره زرين راويان گرانقدری كه همه امامان معصوم  آغـازد اند

به|پيامبر تا ابتدای سلسله كه به رو ايـن ازايـن.شـود ختم مـى خداوندو سرانجام

را)22-21: 1395 صدوق،(.اند الذهب ناميدهةحديث را سلسل بيست هزار كاتـب آن

ج ابن صباغ مـالكى،بى(در حين بيان امام نگاشتند  ،2ج: 1403؛ امـين،2،1003تـا،

»	Eنا من G	طها« بسياری از آنها جملهو) همان( نقل، نيز آن را اهل سنتو منابع)18
(اند را نيز ذكر كرده )1385:364قندوزی حنقى،.
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مى التوحيددر كتاب شيخ صدوق مىبن كه اسحاق كند نقل  امـاموقتى: گويد راهويه

به×رضا رسيد، پـس از آنكـه اراده كـرد بـه سـوی نيشابوربه خراساندر راه سفر

ثانكوچ كند، مأمون و عرض كردندُمحد بـه شـهر مـا|ای پسر پيامبر:جمع شدند

ما آوريد تشريف مى فرماييـد؟ پـس از ايـن تقاضـا، بيان نمـى حديثىو برای استفاده

و فرمود :حضرت سرش را از كجاوه بيرون آورد

× جعفر بـن محّمـدكه فرمود شنيدم از پدرم×موسى بن جعفرشنيدم از پدرم«

علـى بـن كـه فرمـود شـنيدم از پـدرم× محّمد بـن علـىكه فرمود شنيدم از پدرم

د شـنيدم از پـدرم كـه فرمـو× حسين بن علىكه فرمود شنيدم از پدرم‘الحسين

از× على بن أبى طالباميرالمؤمنين كـه فرمـود|رسـول خـداكه فرمود شنيدم

و جّل فرمود پروردگاركه گفت شنيدم از جبرئيلشنيدم از  خداوند جل جالله ...«:عّز

ُ«: فرمايد مى اهللا ِإال ِإلََه در»َال دژ من است، پس هركس كه در دژ من درآيـد از عـذابم

[گفت×چون مركب به راه افتاد امام رضا. امان است و من جـزو]البته: با شرايطش

)21-1398:22صدوق،()3(».شرايط آنم

صــدوق پــس از نقــل كــالم امــام :گويــد در كتــاب توحيــد خــود مــى×شــيخ

ُ«ى كالم حضرت اين است كه از شروط معن« اهللا ِإال ِإلَه به»ال  مـن اسـت امامـتاقرار

».اسـت واجـبامو اينكه من از جانب خداوند متعـال امـامى هسـتم كـه فرمـانبری

)25: همان(

:اين حديث مشتمل بر دو قسمت است

 الاله اال اّهللاٰ حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابى) الف

و شرو)ب و أنا من شروطهابشرطها .طها

در آنچه اين نوشتار به تحليل آن مى پردازد قسمت دوم حديث اسـت هرچنـد كـه

.شود ضمن بيان آن تا حدی قسمت اول حديث قدسى نيز تحليل مى
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و حديث سلسلة  الذهب عدالت

پذير است كه به ترتيب هر سـه امـر تحليل اين حديث شريف به سه صورت امكان

:شود بررسى مى

؛تحليل عدالت موجود در گزاره حديث با عقل نظری) الف

؛تحليل اعتدال در عقل نظری امام)ب

.تحليل اعتدال در عقل عملى امام)ج

در گزاره حديث با عقل نظری) الف  تحليل عدالت موجود

تواند تبيينى از عدالت در دو قسمت حديث ارائه عقل نظری با نظرداشت عدالت مى

:دهد

يك: الاله اال اّهللاٰ: در قسمت اول حديث عدالت) الف سو حق تعـالى در جايگـاه از

جا كه يك حقيقت بايد وجوبى خود كه يگانه جايگاه سزاوار اوست قرار دارد يعنى آن

مى اين امر تداعى. قرار بگيرد باشد، يعنى تعدی از مرتبـه كننده وضع الشىء فى موضعه

و ساحت او آميخته به نق اين ويژگى حق تعالى با تعبيـر.ص نيستوجوبى خود ندارد

و چون تركيـب  احديت به معنای بساطت ذات ارتباط دارد يعنى وجودی واجب است

.ندارد واحد است

آن از سوی و چه شايسـتگى خـدايى ديگر واحد است به اين معنا كه شريك ندارد

و واجب كه سزاوار الوجود در جايگاهى ندارد در جايگاه حق تعالى قرار نگرفته است

و از جايگاه خود تعدی نكرده است .اوست قرار دارد

و أنـا مـن شـروطها: عدالت در قسمت دوم حديث)ب و شروطها شـرط: بشرطها

و ايمنى از عذاب، امام معرفـى شـده اسـت انسـان كـاملى كـه بـا توجـه بـه. توحيد
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و مورد عنايت حق تعال های وجودی او كه تجلى قابليت ى اسـت گاه صفات الهى است

و اين چنين جايگاهى به عنوان دروازه عبور به ساحت عرفان توحيد شناخته مى شود

و اگر اين مقام برای انسانى غير از انسان كامل درنظر گرفته  شايسته انسان كامل است

و شايسته بود، در جايگاه خود قرار نمى مى رو شرط از اين. گرفت شد، امری كه بايسته

ا .مام است مطابق عدالت استايمنى از عذاب كه

بر اساس) توحيد(و مشروط) امام(بنابراين در اين حديث شريف هم مصداق شرط

و مشروط متناسب بايكـديگر عدل در جايگاه مناسب خود قرار گرفته و هم شرط اند

و ملزوم با هم تناسب دارند بى. هستند يعنى الزم و يكى در وحدانيت خود نقص است

.يتديگری در انسان

در عقل نظری امام)ب  تحليل اعتدال

مىةبا نظرداشت حديث سلسل را الذهب و عقل عملى امـام توان اعتدال عقل نظری

.تصوير كشيد به

	 Eن"ا م"ن G	طه"ا«الذهبةقسمت دوم حديث سلسل 	 G	طه"ا يـادآور»بg"طها

و قبول او به امامت است مى و كسى كه امام شود كه ايمنى از عذاب الهى پيروی از امام

تر است يعنـى بـا كمـاالت هاست كه از همه آنها به خداوند نزديك است برتريِن انسان

و يكى از فاعل های شناسايى است كـه  اال«خود به خداوند كامل نزديك شده ال الـه

مى» اّهللاٰ و متخلق بـه را درك و فعل خود متجلى ساخته و حقيقت آن را در صفات كند

.اخالق الهى است

و عمل به اعتدال در وجود اوست كه بـه همـان دليـل نيـز بـهب رتری امام در علم

و تقرب او به خدا مرهـون معرفـت بـه نفـس  و اعتدال نفس خداوند تقرب يافته است

.اوست
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و معرفت به نفس  امام

از در اين حديث شريف ايمنى از عذاب مشروط به اطاعت از خداونـد و اطاعـت

و خداوند مشروط به اطاعت از امام معرفى شده است؛ بنابراين ايمنى از عـذاب الهـى

از از اين. اطاعت از خداوند مشروط به اطاعت از امام است رو به تحليل شخصيت امام

پردازيم تا آشكار شود كه او با درك فقر خود كه همان وابستگى بـه بعد وجودی او مى

و خـود را نيازی خداوند كه مالزم با فقر انسانبى خداوند است اسـت را درك نمـوده

و داند در اين مستقل از پروردگار نمى و خداوند ايمـان دارد صورت او به جايگاه خود

اين خود، عدالت اسـت كـه در نتيجـه آن هـيچ اطـاعتى را جـايگزين اطاعـت از او 

.نمايد نمى

تـرين توان از طريق يكى از مـتقن برای آشكارشدن نوع معرفت امام به خداوند مى

های شناخت انسان توسط عقل نظری آغازيد، سپس با تحليل آن معرفت امـام بـهاهر

.خداوند را روشن ساخت

از راه شـناخت خـدا، از طريـق. الف: گونه است شناخت انسان در مقام تصور سه

ج و لوازم. خود انسان، .با روش شناخت آثار

و لوازم است نسبت به دو روش پيشين، راهى طريق سوم كه شناخت از طريق آثار

صa،1386جوادی آملـى،(ناقص است  چراكـه در ايـن روش بـه طريـق)81-83،

آن برهان انى از معلول به علت سير مى و پرواضح است كه معلول گونـه كـه بايـد شود

و گر علت خويش نيست؛ زيرا معلول تنهـا گـزارش از وجـود علـت مـى نمايان دهـد

افـزون بـر).3،301ج: 1385سينا، ابن(.كند شناختى نسبت به چيستى آن عرضه نمى

و انديشـه را محـال مـى آن ابن دانـد سينا شناخت نفس با برهان إنى، از طريق افعـال

زيرا معتقد است اين برهان ناظر به اسـتحاله اسـتدالل از فـرع بـه) 2،297ج: همان(
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ف و هنگامه ظهور رع، اصل نيز اصل است بدين معنا كه فرع مستقل از اصل وجود ندارد

و اسـتدالل از ادراك فـرع كـه  با فرع حضور دارد بنابراين قبل از فرع، اصـل هسـت

يعنى از ديدگاه وابسته به ادراك اصل است همان استدالل از اصل به اصل خواهد بود؛

و افعال خود به ادراك خويش دست ازمى او كسى كه با ادراك آثار يازد در واقع قبـل

و وابسـته بـه اثبات ادراك خود،  خودش برای خودش معلوم است زيرا اثر او فـرع او

و حال از اين. خود انسان است رو او با استدالل از طريق آثار در پى اثبات خود است

و اين مصادره به مطلوب است آن .كه اين استدالل مبتنى بر پذيرش خويشتن است

جـا شـناختندر ايـ-شناخت نفس از طريق برهان لم يعنـى از شـناخت علـت

به شناخت معلول نائل آمدن نيز از ديدگاه مالصدرا در مـورد نفـس ميسـر-خداوند

و) در آن روز(و«او با توجه به آيه شريفه. باشد نمى چهره ها در برابر خداوند زنـده

و خضوع خواهند داشت و برپادارنده هستى ذلّت ايـن) 20،111قرآن،()4(»...پاينده

م آنىمسأله را مطرح و معتقد است در صورت احاطه علم معلول بر علـت، از جـا كند

كه معلول مقهور علت است، چنانچه معلول احاطه علمى بر علـت يابـد، معلـولى كـه 

و ايـن امـر محـال اسـت مقهور بود قاهر بر خداوند مى (گردد )1360:22مالصـدرا،.

به بنابراين انسان نمى و به تفصيل به خدا تواند و شناخت او دسـتطور جامع يابـد وند

.ترتيب شناخت انسان از طريق خداوند نيز منتفى است بدين

و لوازم انسان، تنها راه شناخت انسان از و آثار با انتفاء شناخت انسان از طريق خداوند

و: گويـد ماند كه مالصدرا درباره آن مـى طريق شناخت خوِد انسان باقى مى علـم بـه ذات

ب بهحقيقت خويش، جز و آوردن اين علم دسته حضور ذات خود برای خود ممكن نيست

(جز به تبديل وجود ظلمانى نفسانى به وجود روحانى ميسر نيست )163:همان.

او در برخى عبارات خود معتقد است نه تنها انسان با سـير در خـود بـه شـناخت

نفس ممكن يابد بلكه شناخت خداوند نيز از طريق شناخت خويشتن خويش دست مى
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و در مرتبه نازل از برهـان صـديقين يـاد و از آن به عنوان طريقى بسيار مطمئن است

(كند مى مى)6،44ج: 1410مالصدرا،. در در اين برهان انسان در خويشتن انديشـد،

و حركت مى به كند خويشتن سفر و با شناخت حقيقت خود پى و با تأمل در خويشتن

و واجب و مبدأ مىخالق جا سالك عين مسلك اسـت، راه در اين. برد الوجود بالذات

عين رونده است، رونده با پيمودن خويشتن خود به هدف كـه همـان معرفـت واجـب 

(رسد است، مى )6،324ج: 1368جوادی آملى،.

واسطه سير درخـود را بـا تـالزم ميـان ديدگاه مالصدرا در مورد شناخت انسان به

و اعتـدال با معرفت نسبت به خداوند كه زمينهدرك فقر وجودی انسان  سـاز اطاعـت

:توان تقرير كرد است حداقل به دو صورت مى

برخى ديدگاه مالصدرا در شناخت انسان نسبت بـه خـويش را توسـط:تقرير اول

و علم حضوری معلول به علت چنين تبيين مى :كنند امكان فقری

م از ديدگاه صدرايى از يك و هستى علول، چيزی جز تعلقش بـه علـت سو واقعيت

)6،16ج: 1410مالصـدرا،(. وجود معلول عين الربط به وجود علـت اسـت. نيست

و بدون و نه تنها هرگز منفك از علت وجود معلول نسبت به علت، وجودی رابط است

و رقيقه (ای از آن حقيقت است علت تحقق ندارد، بلكه شأنى از شئون علت ج.  همـان،

6،177(

س معلول.و علم نفس به خود، علم حضوری است وی ديگر، علم معلول به علتاز

(بدون واسطه صور علمى، به علـت آگـاهى دارد و) 4،1014ج: 1385طباطبـائى،.

(انسان به خويشتن خويش، بدون واسطه صورت علـم دارد ،1ج: 1383سـبزواری،.

520(

ب و عين الربط ه حق تعالى است، بـه ميـزان بنابراين شناخت نفس انسان كه معلول

زنـد، زيـرا علـم معرفت او به نفس خود، شناخت خداوند را به همان ميزان رقـم مـى
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و شهودی خارجى است انسان با علم حضوری بـه نفـس خـويش،. حضوری واقعيت

و وابستگى خود را به حق تعالى حضورًا درك مى و چون شناخت عين الربطى، فقر كند

و وجود نفس عـين وابسـتگى بـه خداونـد اسـت، نفـس، نفس نيز، عين وجود نف س

و در نتيجه خدای خود را به ميزان ادراك خود متناسب با مرتبه وابستگى خود به علت

.كند وجودی خويش درك مى

.علم انسان به نفس خود، علم حضوری است

.علم به نفس، عين وجود نفس است

و عين الربط به اوست .وجود نفس، معلول خداوند

.علم معلول به علت خويش، علم حضوری است

و تعـالى اسـت: نتيجه (علم به نفس عين علم به خداوند تبـارك : 1388كاونـدی،.

108(

و وجـود ربطـى انسـان مـى: تقرير دوم تـوان در اين تقرير بر اساس امكان فقری

و حد اكبر مالزم يكديگرند پى ر اين برهان ناظ. ريزی نمود برهانى كه در آن حد وسط

از كار مـى به مالزمات عامه يكى از اقسام برهان إن است كه در فلسفه به و در آن رود

ج1387 طباطبائى،(.رسيم يكى از مالزمات عامه به مالزم ديگر مى ص1، ،32(

و تعلق به علت است: صغری .انسان عين فقر

و تعلق به علت است نيازمند به غنى بالذات: كبری .استهر آنچه عين فقر

.انسان نيازمند به غنى بالذات است: نتيجه

دو مفهومى هستند كـه از مصـداق» بالذات درك نيازمندی به غنى«و» درك فقر«

و با هم مـالزم وجود انسان انتزاع مى و به لحاظ تحليل ذهنى از يكديگر متمايز شوند

را. گردند مى دربـردارد چراكـه در اين تحليل نيز شناخت انسان، شناختى از خداونـد

انسان دهنده حد اكبر است يعنى هنگامى بالذات به عنوان يكى از مفردات تشكيل غنى
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بى مى . نيازی حـق تعـالى را درك كـرده باشـد تواند فقر وجودی خود را درك كند كه

و درك بى نيازی خداوند با تأمل در نيازمندی خود از ديدگاه مالصدرا امـری بـديهى

آننياز از استد بى مى الل است و الوجود امری فطـری اسـت وجود واجب: گويد جا كه

و دليل بر مدعای خود را پناه جستن فطـری انسـان بـه اثبات آن نيازمند برهان نيست

و توكل بر او مى )5(.داند هرچنـد بـه ايـن مسـأله آگـاه نباشـد خداوند در مشكالت

)22: 1387مالصدرا،(

با» وجود فقری«در اين تصوير سالك، اسـت» نيازمند به غنى بالـذات« كه مالزم

 امری مستقل در مقابل وجود خداوند نيست بلكه عـين همـان ايجـاد خداونـد اسـت؛

و بـا سـير در خـود، بـا شـناخت بنابراين انسان در اين برهان از خود شروع مى كنـد

.شناسد نيازمنديش به خداوند، خود را مى

بىهر انسانى به ميزان سعه وجودی خود نيا و نيازی خـالق زمندی خود به خداوند

به نسبت به انسان را درك مى و جايگاه خود عنوان مخلوق را با جايگـاه خداونـد كند

و اين خود، عدالت است خلط نمى و ايمان واقعـى نسـبت بـه. كند با افزايش اين باور

و جايگـاه او در عـال و صفات او با عقل نظری معرفتش نسبت بـه خداونـد م خداوند

به ازدياد مى و از نقص مى يابد امـام نمونـه كامـل ايـن. كنـد سوی كمال مطلق حركت

و  و عدم تعـدی از فرمـان خداونـد و معرفت به خدا، مطيع اوامر الهى معرفت به نفس

و او فرمان الهى را درمى. معيار حق است و به افـراط يابد برای او شريكى قائل نيست

به است نمىتفريط كه در قاموس الهى گناه  و عمل گرايد؛ او با معرفت نفس در انديشه

و عدالت قرار دارد .در كانون اعتدال

 نسبت ادراك با حقيقت وجودی انسان

اند دليل اطاعت از خداوند به اعتدال رسيده امام به عنوان انسانى كامل كه قوا در او به
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و رب است، از شدت وجودی نسـبت بـه وجـودو اين اعتدال را مرهون شناخت نفس

و ژرفـای شـناخت خداونـد بـه عنـوان ساير انسان  هـا برخـوردار اسـت زيـرا عمـق

و در نهايـت شـدت كمـاالت كـه قـرار اسـت توسـط انسـان وجودی بى  نيـاز مطلـق

رو براسـاس طلبد از اين به عنوان وجودی فقری درك شود قابليت وجودی مدِرك را مى

و مدَرك در قبـال  وجـود شـديد خداونـد نيـاز بـه قـدرت عقلـى تناسب ميان مدِرك

(بسيار زيادی از جانب انسان است تا بتواند حـق تعـالى را درك كنـد مالصـدرا،.ك.ر.

)9،121ج: 1410

های وجود انسانى است با استكمال وجودی او بـه سـوی كمـال عقل كه از ويژگى

ًا استكمال يافته بنابراين وجود نفس انسان با حركت جوهری دائم كند؛ مطلق صعود مى

.نوردد اش مراتب كمالى را درمىو به ميزان سير وجودی

از ديدگاه مالصدرا انسان در اين سير وجودی ابتدا وجودی طبيعى، سپس نفسـانى

به شماری از انسان يابد البته از منظر او تعداد انگشتو پس از آن وجودی عقلى مى ها

)98-9،96ج: همان(. يابند مرتبه عقل راه مى

و مراتـب او معتقد است نفس انسان هرچند دارای هويت واحدی است اما مقامات

جا كـه مالصـدرا نهايـت سـير اين هويت در اثر استكمال وجودی متفاوت است تا آن

مى وجودی انسان را نامعلوم مى و و: گويد داند نفس انسانى مانند موجـودات طبيعـى

مقامى معلوم دارند از لحاظ هويت، مقام معلـومو عقلى كه همگى] غير انسانى[نفسى 

و به و درجـات ندارد جهت وجود درجه معين نـدارد، بلكـه نفـس او دارای مقامـات

و الحق است و دارای نشĤت سابق (متفاوت )8،343ج: همان.

ای كه نتوان برای آن نهايتى تصور نمود مرهون معرفت بـه باريافتن انسان به مرحله

و در و رب و عملى اوست نفس كه امام به هردو نائـل آمـده نتيجه اعتدال عقل نظری

 او در سير وجودی خـود؛ در هـر مرتبـه از مراتـب وجـود قـرار داشـته باشـد. است
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يك. كند به همان ميزان نيز مدَرك را درك مى سو مبتنى بـر تعـالى عقـل اين ادراك از

و از سوی ديگر به تعالى عقل عملى وابسته است و اسـتكمالبـ. نظری ا عقـل نظـری

و وابستگى خود به خداوند را درك مى كنـد كـه الزمـه آن ادراك هرچه بيشتر آن فقر

بى نيازی خداوند است از اين بى نيـازی حـق رو ادراك نيازمندی نفس مالزم با ادراك

و بى نيازی حق تعالى خود عدالت در انديشه است تعالى است؛ ادراك نيازمندی انسان

و كمال در جايگاه خود قرار دارنـد كـه بـر عقـل عملـى يعنى رابط و نقص و مستقل

و تفريط مى و او را از افراط به تأثير گذاشته و عقل عملى و ايمـان آگاهاند دليل بـاور

و دوری از گناه كه همان تعدی از حد اعتـدال اسـت  قوی عقل نظری منقاد اوامر الهى

.شود مى

 الذهبةبا تكيه بر حديث شريف سلسلپيامد عدالت در عقل نظری امام

با توجه به برهان مالزمات عامه كه در تبيين شناخت انسان از طريق خود او بيـان

و تعلقش به خداوند، يكتايى غنى بالذات را در مى يابـد گرديد انسان با درك فقر خود

او چنان و ادراك و چه با توجه به كمال وجوديش از برترين مراتب وجـود برخـوردار

برترين ادراكات باشد ادراك او به تعادل نزديك است زيرا وجودش احاطه بر حقـايق

در اشياء يافته چراكه او در مرتبه و موجـودات ای از كمال قرار دارد كه ساير كمـاالت

و او بر اشياء احاطه دارد جز ذات حق تعالى .مرتبه مادون او هستند

او. الت حق تعالى مطلع استاو به ميزان قرب وجودی به خداوند از كما معلومات

در ای است كه به مدد افاضه الهى خطا در علم او راه ندارد زيرا همان گونه به گونـه كـه

رو هـر معرفتـى مراتب عقل نظری گفته شد علم او مستفاد از حق تعالى اسـت از ايـن

داند نمى الوجود جز او را واجب. دهد نسبت به خداوند را در جايگاه خاص آن قرار مى

و قدرت وحيـات. شود رو برای حق تعالى شريك قائل نمى از اين  او را به صفات علم
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مىبه...و و نه امكانى توصيف و فعل، صفات ثبوتى. كند نحو وجوبى ميان صفات ذات

مى...وو سلبى و ويژگى صفت فعلى را به ذات نسبت نمى تمايز در گذارد دهد، چراكه

از غير اين و اين خروج از اعتـدال متناسـب بـا مرتبـه صورت حد اعتدال خارج شده

و ادراك او نيست .وجودی او

و گناه به ذهـنش از اين و گناه ندارد كه حتى تصور خطا رو نه تنها در فكرش خطا

و امام جهل ندارد تا چيزی را در عوض كند؛ خطور نمى زيرا توهم ناشى از جهل است

د و و اگر گناه نيز در فكر او قـرار چار اشتباه در تطبيق گردد؛چيز ديگری اشتباه گيرد

گيرد حتى تصور گناه باز هم بدين معنا خواهد بود كه كمال باطلى را جايگزين كمـال

و اين امر بـا مرتبـه وجـودی آن و مجذوب آن شده است  هـا ناسـازگار حقيقى يافته

و از او الها مىاست زيرا كسى كه خداوند او را برگزيده است گيرد چگونه بـاطلى را،م

!حق گمان نموده است

ــرار دارد ــود ق ــاه خ ــى در جايگ ــر معرفت ــل ه ــان كام ــود انس ــابراين در وج  بن

درو با توجه به كمال وجودی او جهل جايگزين علم نمـى  ايـن غيـر گـردد چـرا كـه

صورت بايد در انتخاب عادالنه خداوند در برگزيدن چنين انسانى بـه امامـت ترديـد

.نمود

در عقل عملى امام)ج  تحليل اعتدال

و اتصال با عالم امام انسان كاملى است كه وجود پاك او مرتبط با عالم قدس است

مى طلبد از اين قدس قابليت انسان را مى و از ديدگاه رو امام بايست از عصمت از گناه

(برخى افـزون بـر عصـمت از گنـاه از عصـمت از خطـا نيـز برخـوردار باشـد ابـن.

)1414:65؛ مفيد،75: 1413نوبخت،

منشأ عصمت نيز علم امام است علم امام به نفس خود كه عرفان رب را در پى دارد
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ا و عمل ظهار خاكساری در مقابلو همين عرفان او به رب موجب شده است تا در نظر

و تفريط در قوای. خداوند نمايد از اين رو با پرهيز از گناه كه واقعيت گناه همان افراط

و شهويه است به نقطه تعادل در آن و از ملكـه نفسـانى در فضـايل غضبيه هـا رسـيده

و متخلق به اخالق الهى شده است .برخوردار است

ای كه از ديـدگاهو تقوا همان حيات متألهانه مايه آن تقواست اخالقى الهى كه درون

 معـينىاصولازیپيروبهرااوكه انسانىانسانوىعقل حيات:از است برخى عبارت 

وايا عقل،از برگرفته مى داردىم نقل، تاو موجب  حركـت معـيّنىچوب چهاردر شود

 هنگامىدرونىنيرويكه استآنیبندیپاو تقيد اين الزمه. نكند تجاوزآنازو كند

 دارنده نگهینيرو اين. كندیدار نگهرااوىبيرونوىدرونیها هوسو هواهاكتحري

ىنهـاي مرتبه عصمت، ... است؛ گوناگون مختلف، افراددركه نامندىم تقوا اصطالحًا را

(استآن مرحله ترينىعالو تقوا ملكه )1،390ج: 1389جوادی آملى،.

 عقل نظری با عدالت عقل عملى مالزمه عدالت

و عمل به خواسته های الهى تقواست؛ و رابطه تالزم ميان حاصل شدت ادراك فقر

و معرفت رب كه عقل نظری عهده از معرفت نفس و شدت تقوا كه برآمـده دار آن است

.عقل عملى است وجود دارد

و معرفت رب مالزمه وجود دارد لذا مدِرك نفـس فقيـ ر كـه بـه ميان معرفت نفس

و خود را در جايگاه رب -حقيقتى كه به اونيازمنـد اسـت-اعتدال عقل نظری رسيده

مى نمى و تفريط از حد اعتدال است كنترل و بيند؛ هواهای نفسانى خود را كه افراط كند

و الزمه تقرب آن اسـت  و چون تقوا موجب تقرب به خداوند است اين كنترل تقواست

در كه موجود مادون به موجود و اين شباهت برتر شباهت بيشتری از پيش يافته باشد

و كماالت آن است .مورد انسان به خداوند، در وجود
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و سعه وجودی او كه توسـط تقـوا بنابراين با شباهت انسان در كماالت به خداوند

و بـى حاصل آمده است موجب قوی  نيـازی تـر شـدن ادراك مـدِرك بـه فقـر خـود

پيش از اين گفته آمد كه شدت ادراك تـابعى از شـدت وجـود شود زيرا حق تعالى مى

.مدِرك است

و شدت معرفت نفس باعث شـدت بنابراين شدت تقوا موجب شدت معرفت نفس

به معرفت رب مى و ارتباط اين مثلث و به دليل شود صورت تناوبى همچنان ادامه دارد

تا آنجـا كـه عبـد. دهد مالزمه ميان آنها از شدت يكى انتقال به شدت ديگری رخ مى

مى چيزی جز آن و كند اراده نمى چه خدا اراده و جـود و عـزت و در علم َمثَـل ... كند

به خداوند مى مى گونه شود؛ و محبوب يكديگر و خداوند محب و شدت ای كه او شوند

اين محبت دو طرفه بستگى به ميزان تقوای انسان دارد چرا كه بر اساس تقواسـت كـه 

خ مىانسان به مى داوند نزديك و كماالت او را بيش از پيش ظهور اين قرب. يابد شود

.كه ناشى از اطاعت خداوند است

تر از فرايض به مـن بنده با چيزی محبوب: در حديث قرب نوافل چنين آمده است

آن نزديك نمى و او با نوافل مى شود كـه او را دوسـت تـا ايـن شود قدر به من نزديك

مىدارم پس هنگ مى مى امى كه او را دوست داشتم گوش او و چشم شوم كه با آن شنود

و زبان او كه با آن سخن مـى او كه با آن مى و دسـت او كـه بـا آن حركـت بيند گويـد

مى اگر مرا بخواند. كند مى و اگر چيزی درخواست كنـد بـه او عطـاء او را اجابت كند

)2،352ج: 1365كلينى،()6(.كنم مى

در برگزيده چنين انسان و چـون ای مانند حق تعالى كه عادل است، متعـادل اسـت

و سيره  و اعمال(فكر و رفتار و اخـالق از حق تجاوز نمى) گفتار كنـد تجلـى عـدالت

و  و سـعادت و مايـه كمـال و عمل به آن واجـب حقيقى است كه سيره او حجت است

و سرپيچى از او مستوجب دوزخ است .ايمنى از عذاب الهى است
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 گيری نتيجه

و امامت مـىحديث سلسلة پـردازد كـه معرفـت الذهب به بيان دو موضوع توحيد

و التزام عملى به آنها موجبات ايمنى از عذاب الهى را فراهم مى شـناخت. سازد نظری

و امام به  آن خداوند و اطاعت عملى از . ها با عقل عملى ميسر اسـت عهده عقل نظری

و عملى از حدود و اعتدال برخوردارند كه در علم اخالق به عقل نظری و تفريط افراط

به آن پرداخته و غضبيه و شهويه و حد وسط قوای نظری و اند و عفـت ترتيب حكمـت

به. شجاعت است كه حدوسط اين سه نيز عدل است با قوه عالمه شناخت انسان نسبت

و به خداوند رخ مى .نمايد؛ دو معرفتى كه با هم تالزم دارند خود

در چنان و جايگاه رب خويش از حدود خـود چه انسان با شناخت از جايگاه بشر

و هم اعتدال در عمل  و تقوا ورزد يعنى هم اعتدال در نظر و عمل تجاوز نكند مقام نظر

آن را رعايت نمايد همان و معرفـت گونه كه در اين نوشتار بيان شد از جا كه ميان تقـوا

و معرفت به رب تالزم وجود دارد با افزايش هريك از اين سـه، سـايرين هـم به نفس

به افزايش مى مى يابند در اين حالت انسان رسد كه متخلق به اخالق الهـى شـده، جايى

مى در مراتب كمالى صعود مى و سعه وجودی او يابد تا بـدان نمايد جاكـه بـرای سـير

بـ توان مقامى معلوم قائل شد از اين نمى االترين معـارف را رو چنين وجودی قابليـت

و از آن برخوردار مى .گردد داشته

و گنـاه نـدارد كـه و نه تنها در فكرش خطا اين انسان كامل به حقايق آگاهى دارد

و گناه به ذهنش خطور نمى در كند از اين حتى تصور خطا رو در مقام نظر، هر معرفتـى

ا خواهد بود كه نفس او تفكر امام در جايگاه خود قرار دارد چرا كه خالف آن بدين معن

و حال آن كه در سير صعود به اين هنوز قابليت دريافت علم در مرتبه خويش را ندارد

دهد زيرا تجلـىو در عمل نيز چيزی جز اراده الهى را انجام نمى مرحله باريافته است؛
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.عدالت به نحو اتم در اوست

راةحديث سلسل و عمل الذهب شرط ايمن ماندن از عذاب الهى پيامد اعتقاد به امام

ايمنى از عذاب الهى اسـت رو اوالً آنچه موجب از اين. كند براساس سيره او معرفى مى

و ثالثـًا امـام  و عملى عدالت امـام اسـت و ثانيًا مصداق گفتاری رعايت عدالت است

مى به و خـود را شـرط ايمنـى حق اين تحقق عدالت را در گفتار خويش رعايت كنـد

م و پيـروی از او موجـبىمعرفى كند نه غير خود را چرا كه غير معصوم، عادل نيست

و در نتيجـه ايمنـى از عـذاب الهـى مى شود كه هرچيزی در جايگاه خود قرار نگيـرد

در) شرط ايمنى از عذاب كه امام عدل است(يابى عدالت بنابراين مصداق حاصل نيايد؛

ت و و امامت به عنوان الزم گفتار امام، خود، مصداقى از عدالت است ناسب ميان توحيد

.و ملزوم نيز خود عدل است كه در اين حديث شريف مشهود است

 نوشت پى
»...العدل يضع االمور مواضعها«.1

و عملى يك قوه با دو كاركرد هستند يا دو قوه با دو كـاركرد در ميـان در مورد اين.2 كه عقل نظری

آن انديشه از و تنها جهـت مـورد وران اختالف است ليكن اين مقاله مجال پرداخت بدان را ندارد

آن بررسى قرار مى (ها را تبيين نمايـد دهد كه بتواند كمال انسان به واسطه ، 1392زنديـه،.ك.ر.

)97-119ص

َد«.3 فََمْن ِحْصنِى ُ اهللا ِإال ِإلََه َال َجَاللُُه يقُولُ َجل اِحلَـةُ اهللا ِت الر َمر ا فَلَم قَالَ َعَذابِى ِمْن َأِمَن ِحْصنِى َخَل

ُشُروِطَها ِمْن َأنَا َو بُِشُروِطَها »نَاَدانَا

4.»u}َْلْوُُجو�ُ لِلF َقَنِت »...Fلَْقي�وِ�َ�

آن. طريقه اخير مبتنى بر فطرت است.5 بـر شناسـى مبتنـى جا كه شناخت انسان با سير در انساناز

مى خداشناسى فطری صورت مى مى گيرد از توان گفت شناخت انسان زمانى محقق شود كه پيش
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و بديهى حاصل شـده باشـد؛ لـيكن ايـن امـر موجـب آن معرفت به حق تعالى به صورت فطری

و بيان ويژگـى وجـودی آن يعنـى نمى از انسان شود برهان، برهانى لمى شود زيرا شروع برهان

.ى بالذات استنيازمندی او به غن

 	qنّه عليه �فpضت مّما ;E lّحّب<بm عبد ;lّ تقّرiما...«: عّزوجّل اّهللاٰ قال:| اّهللاٰ رسول قال«.6

iتقّرr lّ; با�افلة sحبّهحE �tحببته فإE سمعه كنت v�wبه يسمعezب	 v�wzلس"انه ب"ه يب	 

v�wبه ينطقeيد	 sبها يبطش �ل .,;}FQ جبتهE ,q	 ~عطيته سألE«.
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.قرآن كريم1

و التنبيهات) 1385( سينا، ابن2 .ةنشر البالغ:، قماالشارات

و نشـر آثـار امـام:، تهرانتقريرات فلسفه امام خمينى) 1381( اردبيلى، عبدالغنى،3 موسسه تنظـيم

.خمينى

چاپ،^احوال االئمه الفصول المهمه فى معرفه)تابى( ابن صباغ مالكى، على بن محمد بن احمد،4

.موسسه اعلمى: دوم، تهران

.، داراحياء التراث العربى، بيروتلسان العرب) 1408( منظور، محمدبن مكرم، ابن5

.، دارالتعارف، بيروتأعيان الشيعة) 1403( امين، محسن،6

.على اكبر ضيايى:، قمالياقوت فى علم الكالم) 1413( ابن نوبخت،7

8، ، محقق محمد صفايى، چاپ هفتم، قم، انتشـارات مقربانیادب فنا) 1389( جوادی آملى، عبداّهللاٰ

.اسراء

. تفسير انسان به انسان نظريه جديد پيرامون معرفت شناسى انسـان) 1386(،___________9

و تنظيم محمد حسين الهى زاده، چاپ سوم، .اسراء:قم تحقيق

چـاپ سـوم، قـم، انتشـارات، تحقيق حميدپارسانيا، رحيق مختوم) 1386(،___________ 10

.اسراء

.الزهراء: تهران. اسفار اربعه. شرح حكمت متعاليه) 1368(،___________ 11

.نشراسراء:قم چاپ هفتم،. منزلت عقل در هندسه معرفت دينى) 1393(،___________ 12

.مكتبه المرتضويه: تهران. المفردات فى غريب القرآن)1362( راغب اصفهانى، حسين بن محمد، 13

و عملى آن در انديشـة امـام خمينـى«)1392(نديه، عطيه،ز 14 و كاركردهای نظری »&وجوه عقل

.119-60،97شماره.پژوهشنامه متين سال پانزدهم
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از كريم فيضـى. اسرار الحكم). 1383.(هادیسبزواری، 15 و تصحيح از استاد صدوقى :قـم. مقدمه

.مطبوعات دينى

بى، ترجمهنهج البالغه) 1364( سيدرضى، 16 قمو شرح علينقى فيض االسالم، .نا،

.هاشم حسينى، قم، جامعه مدرسين:، محققالتوحيد) 1398(صدوق، محمد بن على، 17

:قـم. به كوشش سيد هادی خسرو شاهى. رسائل توحيدی) 1387.(طباطبايى، سيد محمد حسين 18

.بوستان كتاب

و تعليق،نهايۀ الحكمۀ) 1385.(محمد حسين،_____ 19 .غالمرضا فياضى، چـاپ سـومتصحيح

و پژوهشى امام خمينى: قم ).ره(مؤسسه آموزشى

بن 20 (محمد فيومى، احمد قـم. المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى) 1414. : چاپ دوم،

.موسسه دار الهجره

.انتشارات محّمدی:قم چاپ هشتم،،ينابيع الموّدة) 1385( قندوزی حنقى، سليمان بن إبراهيم، 21

گردآورنده رضا اكبری، جايگـاه انسـان . شناخت انسان از منظر مالصدرا) 1388( كاوندی، سحر، 22

.علم: تهران در حكمت متعالى مالصدرا،

.دارالكتب االسالميه:، تهرانالكافى) 1365( كلينى، محمدبن يعقوب، 23

انتشـارات: تهران.و ايرانى های سامى فرهنگ تطبيقى عربى با زبان) 1978( مشكور، محمد جواد، 24

.بنياد فرهنگ ايران

.نابى:، بيروتاوائل المقاالت) 1414( مفيد، 25

و مقدمه محمد خواجوی. اسرار اآليات) 1360(مالصدرا، 26 و فلسفه: تهران. تصحيح .انجمن حكمت

.العربى التراث داراحياء: بيروت. االربعۀ المتعاليۀ فى االسفارالعقليۀ الحكمۀ)1410(،_____ 27

و تعليــق محمــد . المظاهرااللهيــةفى اســرارالعلوم الكماليــة)1387(،_____ 28 مقدمــه، تصــحيح

ص: تهران.ای خامنه  بنياد حكمت
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