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 چکیده
در بسیاري از آثار اندیشمندان مسلمان به حدیث قدسی 

کنت کنزاً مخفیاً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لکـی «
برخی با دیدة تردید یا انکار به  اشاره شده است.» أعرف

اند، امـا بسـیاري آن را حدیث نگریسـتهسند و محتواي 
 .انـددرخور اعتنا دیده و نتایج بسیار از آن اسـتنباط کرده

نحـوة  تحلیلـی بـه بررسـی -این مقاله با روش توصیفی
نگرش بنیانگذار حکمت متعالیه و برخی از پیروان آن به 

بـودن پردازد. مالصـدرا غایـت و مطلوباین حدیث می
خـویش و دیگـر موجـودات، بـه خداوند را، براي ذات 
کنـد. او تطبیـق می» آخـر«و » اول«ترتیب با اسامی الهی 

دانـد و کنز مخفی را اشاره به مرتبۀ احـدیت صـرف می
براي تبیین نحوة احتجاب و ظهور در حدیث کنـز حـق 

کند. مالصدرا برخالف جمهور تعالی چهار وجه ذکر می
ه نظـام خیـر متکلمان ارادة خداوند را منبعث از علم او ب

داند که تابع علم او به ذات خویش است و بر همـین می
اساس، حب ذاتی و عشق ازلـی خداونـد را سرچشـمۀ 

کنـد. همچنـین، ایـن ارادة او براي آفـرینش معرفـی می
و ما خلقت الجـن «منزلۀ تفسیر آیۀ توان بهحدیث را می

) در نظـر گرفـت کـه 56(ذاریات: » و االنس اال لیعبدون
آن، عبادت معرفت است و انسـان کامـل، کـه  بر اساس

گاه بروز همۀ صفات الهی اسـت، غایـت قصـواي جلوه
 همۀ آفرینش خواهد بود.
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Abstract 

Many of Muslim scholars have cited the 
following Sacred Hadith in their books: "I was a 
treasure that was not known, so I loved to be 
known. Hence I created the creatures and I made 
Myself known to them, and thus they came to 
know Me." Some have doubted the authenticity 
and the content of the hadith, but many have 
verified it and tried to draw out the implications 
of its content. With a descriptive-analytic attitude, 
this article shall study this hadith from the 
perspective of the founder of Transcendent 
Philosophy and some of his disciples. Mullā 
Sadrā regards God as purpose of Itself as well as 
that of other beings, adjusting the former to the 
divine name "the First" and the latter to "the 
Last". He interprets the hidden treasure as a 
reference to “the stage of Unity”. Besides, he 
mentions four methods in order to explain 
concealment and manifestation of God in this 
hadith. Also, this hadith can be considered as an 
exegesis of 51: 56 (I have not created jinn and 
mankind except to serve Me), based on which 
worship is wisdom and anthropos teleios, as the 
mirror of all divine attributes, is regarded as the 
final goal of all creation. 

Key Words: Mullā Sadrā, Divine Love, Divine 
Will, Transcendent Philosophy, Hadith of Hidden 
Treasure. 
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 مقدمه
اندیشمندان اسالمی در آثار خویش بـه بسیاري از 

ــاه  ــرده و گ ــتناد ک ــهوري اس ــی مش حــدیث قدس
اختصار از آن با عنوان حـدیث کنـز مخفـی یـاد به

اند. متن این حدیث به چند شکل نقـل شـده کرده
 ):356/ 2و  110/ 3ق: 1422است (آملی، 

(ع) یا رب لماذا خلقـت الخلـق،  قال داود« .1
أن أعـرف  قال: کنت کنـزاً مخفیـاً فأحببـت

 ؛»فخلقت الخلق لکی أعرف
کنت کنزاً مخفیاً فاجبت أن أعرف فخلقت « .2

 ؛»لیعرفونی فبی عرفونی الخلق لکی أعرف
کنت کنزاً ال أعرف فخلقت خلقاً فعـرفتهم « .3

 ».بی فعرفونی
در مورد سند ایـن حـدیث نیـز اخـتالف وجـود 

ــان کتاب ــط در دارد. از می ــیعه فق ــی ش ــاي روای ه
 به این حدیث اشاره شده است (مجلسـی، بحاراالنوار

ــل 344 و 199/ 84: ق1403 ــی اه ــع روای ). در جوام
اي مثـل سنت نیز این روایـت وجـود نـدارد و عـده

اند (ص) ندانسـته تیمیه نیز آن را از سخنان پیـامبرابن
 ).5/88م: 1987تیمیه، (ابن

پیش از این، براي بررسی سند و متن این حدیث 
)، 109: 1384اسـت (رسـتگار،  پژوهش انجام گرفتـه

اما هر دیدگاهی دربارة سـند و مـتن حـدیث اختیـار 
کنیم در شهرت روایت و اعتناي متکلمان، حکیمـان، 
عارفان و مفسران اسالمی به آن تردیدي نیسـت. هـر 
یک از این اندیشمندان بر اساس مبانی ویژة خـویش 
به این حدیث توجه کرده و به اخذ نتـایج خـاص از 

اند. این نوشتار به بررسی دیدگاه حکمـت ختهآن پردا
پردازد، هر چند در صدرا به این حدیث میمتعالیۀ مال

این زمینه به برخـی از رویکردهـاي دیگـر متکلمـان، 
 شود.حکیمان و عارفان به این حدیث اشاره می

 
نگاه نقادانۀ مالصدرا به دیدگاه متکلمـان در  -1

 ز مخفیمسئلۀ آفرینش با تأکید بر حدیث کن

 دیدگاه متکلمان دربارة غرض از خلق عالم -1-1

یکی از مسائل اختالفی معروف در کـالم اسـالمی 

تـوان این است کـه آیـا بـراي افعـال خداونـد می
اغراض و غایاتی در نظر گرفت و به اصطالح آیـا 
فعل باري معلَّل به غایت و غرض است یا نه؟ بـه 

عـال جمهور اشاعره نسبت داده شـده اسـت کـه اف
دانند. آنـان بـر همـین خدا را معلّل به اغراض نمی

توان انجام کاري را بر خـدا اساس معتقدند که نمی
واجب دانست یا قبیح شمرد. عمدة دلیـل اشـاعره 
بر دیدگاه خود این است که اگر افعال باري معلّـل 
به اغراض باشد، ذات خداوند نـاقص اسـت و بـا 

در مقابـل، یابـد. تحصیل آن اغراض اسـتکمال می
بسیاري از متکلمان و از جمله شیعه معتقدنـد کـه 
افعال خدا داراي غرض و غایـت اسـت و دیـدگاه 

داننـد بودن افعال بـاري میاشاعره را مستلزم عبث
ــبر،  ــان). 86ق: 1424(ش ــبهۀ ردّ در آن ــاعره ش  اش

 تفکیـک »فعـل غایتمنـدي« را از »فاعلمندي غایت«
کرده و دربارة خدا اولی را نفی و دومـی را اثبـات 

 و نقــصبـا  مـالزم فاعـل داشـتنغایـتانـد. کرده
 و غایـت خـدا ذات بنـابراین، و اوسـت نیازمندي

 و عبـث و اسـت هدفمند او فعل اما ندارد، غرض
 ).  264/ 1: ق1412 سبحانی،(نیست  بیهوده

بر این اساس، اگر بخواهیم سخن کسانی را کـه 
انـد تصـحیح کنـیم، را از خدا سلب کرده هدفمندي

 و هدف خداوند که است این آنان مرادباید بگوییم 
 سخن، دیگر به. ندارد خویش ذات از خارج غرضی

 کـه کـرد تصـور وي ذات از بیرون کمالی تواننمی
 مضـمون. کنـد دنبـال را آن هدفی و غرض منزلۀبه

 دارد نکتـه این به اشاره نیز کنز مخفی حدیث اصلی
و هدف خداوند در آفـرینش موجـودات  غرض که

). 273: همـانامري بیرون از ذات خداوند نیسـت (
 ارائـه تـوانمی دالیلی خدا داشتنغرضاثبات  براي
 ارادي فاعلیـت هاآن ترینمهم از یکی شاید که کرد

. بر اسـاس دیـدگاه غالـب باشد خداوند اختیاري و
اختیـار متکلمان، خداوند فاعـل باالختیـار اسـت و 
 پذیرد.فعل از سوي او بر اساس مصالح صورت می
فاعـل «همچنین، عمـوم متکلمـان خداونـد را 

دانند که بر اساس آن فاعل از پیش بـه می» بالقصد
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فعل خویش علم دارد و آن را قصـد کـرده اسـت. 
سان، برخی از متکلمان حـدیث کنـز را نـاظر بدین

ــر غرض ــتهب ــی دانس ــال اله ــۀ افع ــتن هم اند داش
). بعضــی از متکلمــان 431/ 1ق: 1409مرعشــی، (

اشعري نیز به همین رابطۀ میان صفت اراده و نفـی 
و جهــت اظهــار «... انــد: بودن تصــریح کردهعبــث

ارادت باید که چیزها بیافریند به موجبی که آفریده 
به ظهور پیوسته باشد » فَأحببت أن أعرف«تا معنی 

صـفت  و صفت ارادت مفقود نمانده و عبث از آن
سـان، ). بدین208: 1371(همـدانی، ...» الزم نیاید 

خداوند با ارادة خویش و براي اظهار قدرتش عالم 
 را آفریده است.

 
نقد دیـدگاه متکلمـان در مسـئلۀ غـرض  -1-2

 افعال باري
 دیـدگاه خـویش حکمت مبانی اساس بر مالصدرا
 ایـن در او. اسـت کـرده نقد و بررسی را متکلمان

 االشـارات مقاصـد محقـق گفتـۀ بـه اشاره با زمینه
 :کندمی تقسیم دسته سه به را متکلمان آراي
معتزلی که معتقدند  متکلمان جمهور .1

 از غیر امري عالم ایجاد مرجح و مخصص
 سودي یا مصلحت مرجح آن و است فاعل
 نقش آنان البته. گرددبازمی عالم به که است

 فعل انجام به فاعل ایجاب را مخصص این
 باعث مخصص گویندمی بلکه دانند،نمی

 .شودمی فاعل از جانب فعل انجام اولویت
 گویندمی که وي پیروان و بلخی ابوالقاسم .2

 گرفته صورت مصلحتی علت به عالم ایجاد
 وجود با و گرددبازمی عالم خود به که

 انجام به فاعل که است واجب مخصص
 .آوردمی روي فعل

 معتقدند که او پیروان و اشعري ابوالحسن .3
 اختیاري کامالً خداوند براي عالم ایجاد
 .است آن ایجاد مخصص او ارادة و است

ــدرا ــپس، مالص ــه س ــد ب ــن نق ــدگاه ای  هادی
 زیرا داند،می نادرست را اشاعره باور او. پردازدمی

 کهاین و دارد ایجابی مرجح اقتضاي امکان طبیعت
 امــري باشــد، فعــل ایجــاد مخصــص فاعــل ارادة

 زیـرا است، نادرست نیز بلخی دیدگاه .معناستبی
 قـدرت فاعل، ذات بر زائد ایجابی مخصص وجود

 نیـز معتزلـه جمهـور نظریـۀ. کنـدمی محدود را او
 آن بودنباطـل کـه است اولویت به اعتقاد بر مبتنی

 صـدرالدین(است  روشن حکمت اصول اساس بر
 دیگـري موضـع در او .)327/ 6م: 1981شیرازي، 

 و حکمــت از خـالی را الهـی فعـل کـه را کسـانی
 نقـل به و نامدمی معطله زمرة از دانندمی مصلحت

پــردازد میهــا آن نقــد و ایشــان چهارگانــۀ دالیــل
 .)262/ 2همان: (

 متکلمـان دیـدگاه نیز الغیبمفاتیح در مالصدرا
. کنـدمی خالصـه تشـبیه و تعطیـل نظریۀ دو در را

 خداونـد فعـل در را حکمـت و غایت تعطیل اهل
 خداونـد فعـل بـراي تشـبیه اهـل و کنندمی انکار

 او. گیرنــدمی نظــر در وي ذات از خــارج غرضــی
 علـت و فعل غایت دیدگاه، دو هر رد و نقد ضمن
 آیۀ به زمینه این در و داندمی او ذات را الهی صنع

 استناد) 23 انبیا:( »یسئلون هم و یفعل عما الیسئل«
 مـا« آیـۀ به اشاره ضمن ادامه، در مالصدرا. کندمی

 ،)56 ذاریـات:( »لیعبدون اال االنس و الجن خلقت
 از. پـردازدمی زمینه این در خویش دیدگاه تبیین به

 باعـث خداونـد ذاتـی عشـق و حـب وي دیدگاه
: شــودمی عــالم آیینــۀ در وي ظهــور و تجلــی

 و فحســب لذاتــه عاشــق تعــالی ذاتــه کــذالک «...
 بـالتبع عشـقا لغیـره عاشق و لغیره و لذاته معشوق
 الحبیـبِ، مـن یصـدر مـا اذ لذاتـه، عشـقه بواسطه
 .)292: 1363 شیرازي، صدرالدین( »حبیب

سان مالصدرا، برخالف متکلمان و هماننـد بدین
داند. از دیـدگاه می» فاعل بالتجلی«عرفا، خداوند را 

وي، عالم پرتـو و اشـراق خداونـد اسـت و در اثـر 
او پدید آمـده اسـت. او تجلی ذاتی و اضافۀ اشراقیۀ 

أال إلـی «ضمن اشاره به آیاتی مانند  الغیبمفاتیحدر 
(مائده: » إلیهِ المَصیر«)، 53(شوري: » اهللاِ تصیرُ االُمور

إنّالِلـه و إنّـا إلیـهِ «)، 245(بقره: » إلیهِ تُرجعونَ«)، 18
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) و بحث دربارة غایـت ایجـاد 156(بقره: » راجعون
کنـد و استشـهاد میجهان بـه حـدیث کنـز مخفـی 

محبت الهی و کمال اشراق او را علت ایجاد جهـان 
یُحَبُّهُم وَ «شمارد. او همچنین، ضمن اشاره به آیۀ می

)، از محبت و عشق خدا به ذات 54(مائده: » یُحِبّونه
کند و آن را سبب افاضۀ وجـود و خویش بحث می

 ).293(همان:  1داندپرتوافشانی نور بر اشیاء می
نیــز، ضــمن اشــاره بــه ایــن  اســفارا در مالصــدر

حدیث، هدف نهایی و غایـت قصـواي وجـود ایـن 
سان، خداوند، داند. بدینشدن خدا میعالم را شناخته

افزون بر علت فاعلی و ایجادکننـدة جهـان، هـدف و 
علت غایی ایجـاد آن نیـز هسـت. او بـراي توضـیح 

 دهد:مطلب میان دو معنايِ غایت قصوي تمیز می
بودن خداوند بر حسب وجود عینـی غایت -1

براي ذات خود: بر اساس این معنـا ذات خداونـد 
نفسه غایت و مطلوب خـویش اسـت و از ایـن فی

جهت که طالب ذات و کماالت ذاتی خویش است 
 معنايِ این کند.خود را در جهان ظاهر و هویدا می

بودنِ خداوند سازگار اسـت، »اوّل«قصوي با  غایت
بودن خداوند این است که همۀ اوّلزیرا مقصود از 

 اند؛موجودات از او و به خاطر او صادر شده
تواند بودن خداوند به این معنا که میغایت -2

ــود و  ــود: او مقص ــناخته ش ــران ش ــوي دیگ از س
مطلوب همۀ موجودات است و همه بـه سـوي او 

بـودن خداونـد »آخـر«کنند. ایـن معنـا بـا سیر می
خداونـد از حیـث وجـود سان سازگار است. بدین

 است.» آخر«، و از جهت مشاهده و شناخت »اوّل«
به باور مالصدرا حدیث کنـز مخفـی در پـی بیـان 
معنــاي دوم غایــت اســت، زیــرا شــناخت خداونــد را 

 کند:مطلوب و مقصود نهایی همۀ موجودات معرفی می

وَ اهللا عزّوجلّ حیثُ أنبأنا عَن غایــهِ وجـود العـالمِ 
: قالَ کُنـتُ کنـزاً محفیـاً فَأحببـت أن بالمعنی الثانی

أعرف فخلقت الخلق لکی أعـرف فـدلّنا علـی أنـه 
کما أنه الفاعل  –الغایۀ القصوي لِوجودِ العالمِ معروفاً 

و العلَّه الغائیـه لـه موجـوداً (صـدرالدین شـیرازي، 
 ). 286/ 2م: 1981

(صدرالدین شیرازي،  اثیریه هدایه شرحاو در 
ـــه) و 295ق: 1422 ـــالۀ س ـــفی رس ـــز  فلس نی

ــیرازي،  ــدرالدین ش ــین 337: 1387(ص ــر هم ) ب
 مطلب تأکید کرده است.

، ضمن استشهاد کافی اصول شرحمالصدرا در 
هاي به حدیث کنز، این دو معناي غایت را با اسـم

 کند: تطبیق می» الباطن«و » الظاهر«

و قوله فی الحدیث القدسـی: کنـت کنـزاً ....فـدلّنا 
القصوي لِوجود العالم معروفـاً کمـا علی أنه الغایه 

أنّه الفاعِلُ االعلی لِوجودهِ مکنوناً فألجل ذلک بنی 
العالم و نظم النظام ال لِشیء آخر و کَما أنّه االوّلُ و 
االخِرُ بهذه المعانی التـی ذکرناهـا فَهُـوَ الظـاهِرُ و 

 ).119/ 3: 1366الباطِن (صدرالدین شیرازي، 
 

بــــارة ارادي و دیــــدگاه متکلمــــان در -1-3
 بودن آفرینشاختیاري

اند با استشهاد به حدیث برخی از متکلمان خواسته
کنز مخفی به اثبات یـا تأییـد نظریـۀ خـود دربـارة 

ــاري ــاید اختی ــد. ش ــرینش بپردازن ــان آف بودن جری
بینی کالمی اعتقـاد بـه ترین مؤلفه و پایۀ جهانمهم

حدوث عـالم باشـد. اهـل کـالم دیـدگاه خـویش 
دربارة نسـبت میـان خـدا و جهـان را بـر حسـب 

دیـدگاه  مطـابقاند. بنا کرده» قدیم/ حادث«گانِ دو
 کـه اسـت ایـن خداونـد بـه جهان نیاز مالكآنان 
آغاز وجود نداشته است، بلکه در جریـان  از جهان

فعلی اختیـاري و ارادي از ارادة خـدا ناشـی شـده 
بودن عــالَم اســت. از دیــدگاه آنــان، فــرض قــدیم

 نیازي آن از علت خواهد بود. مستلزم بی
ــ ــعري در ی از معروفغزال ــان اش ــرین متکلم ت
، ضـمن تأکیـد بـر بـاور الـدین اصـول فی االربعین

خویش به حدوث تمامی موجودات عـالم، خلقـت 
کنـد و بـه معرفی می» انشائی«و » اختراعی«ها را آن

دانـد. از ها را مسـبوق بـه عـدم میدیگر سخن، آن
دیدگاه غزالی، در ازل تنها خدا موجود بـود و بـا او 

ي وجود نداشـت و خـدا بـراي اظهـار قـدرت چیز
اش اشـیاء را آفریـد. خویش و به منظور تحقق اراده
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او، ضــمن اشــاره بــه حــدیث کنــز مخفــی، نتیجــه 
گیرد که جهان در اثر خلـق و اختـراعِ تفضـلی و می

اختیاريِ خداوند ایجاد شده و ایجاد جهان از سـوي 
وجه ضـروري نبـوده اسـت و بنـابراین، او هیچاو به

 اعل موجَب نیست: ف

بَقَ مِـن  فَاحدثَ الخَلق اظهاراً لِقدرتهِ و تحقیقاً لما سـَ
کنت «وَ لما حقَّ فی االزلِ من کَلمَتِه و هی قوله  ارادتِهِ،

ال لِافتقـاره الیـهِ وَ ال » کنزاً مخفیاً فأحببت أن اعـرف
لِحاجته و أنه متفضل بالخلقِ و االختراع و التکلیف، ال 

باالنعام و االصالح ال عن لزوم  عن وجوب، و متطول
 ). 14-13ق: 1409.... (غزالی، 

گیرد او از اختیار و ارادة مطلق خداوند نتیجه می
که اگر خدا بندگان خویش را با انواع درد و رنـج و 
کیفر مواجـه کنـد، کـاري زشـت نکـرده و سـتمی 

 هـیچمرتکب نشده است، زیرا هـیچ موجـودي بـه 
 ندارد.وجهی بر خداوند حقی 

هُـوَ االَوّلُ و «برخی از مفسـران در تفسـیر آیـۀ 
بـا » االخِرُ و الظاهِرُ و الباطنُ و هُوَ بِکُلِّ شـیء علـیم

» اوّلیـت«انـد مـراد از استشهاد به حـدیث کنـز گفته
خداوند این است که او پیش از همۀ اشیاء اسـت و 

). محمـدجعفر 160/ 27تـا: حدّي ندارد (مراغی، بی
ز متکلمان شیعه، نیز در شرح خـود بـر استرآبادي، ا

نامیده است  القاطعه البراهینکه آن را  العقاید تجرید
در اثبات حدوث عالم از طریق نقل به حـدیث کنـز 

» کـان اهللاُ وَ لَـم یَکُـن مَعَـهُ شـیء«مخفی و حدیث 
 ).65/ 2: 1382کند (استرآبادي، استناد می

 
 بودن آفرینشنقد دیدگاه متکلمان در مسئلۀ ارادي -1-4

مالصدرا، با توجه به اشکاالت و تنگناهـاي نظریـۀ 
متکلمان دربارة ارادة الهی، براي ارادة الهی معنـایی 

 کـافی اصـول شـرحگیرد. او در خاص در نظر می
 دهد که اراده دو معنی دارد: تذکر می

فهمند، صفتی اراده، آن گونه که جمهور می -1
پـس از  نفسانی و ضد کراهت اسـت. ایـن حالـت
شـود، تـا تصور شیء و در پی تردیـد حاصـل می

 که مرجحی باعث صدور فعل یا ترك آن شود؛آن

ارادة خدا از علم او به نظام خیر، کـه تـابع  -2
شود. فعل علم او به ذات خویش است، حاصل می

خدا نه مانند فعل طبایع، جبري اسـت و نـه ماننـد 
ویش فعل آنان که با قصدي زائد بر ذات، افعال خـ

 کنند.را اختیار می
بنابراین، فعل خدا به ارادة اوسـت، امـا ارادة او 
تابع علم او به اشـیاء اسـت و از علـم او بـه ذات 

شود. در این فعل، غرضی زائد بر خویش ناشی می
ــتایش،  ــب س ــت و طل ــب منفع ــل جل ذات، از قبی

 کنـز حـدیث بـر اسـاس مالصدرامدخلیت ندارد. 
 حـب و عشق را باري افعال همۀ سرچشمۀمخفی 

لهـی همـراه بـا علـم و ا حـبچون  اما داند،می او
آگـــاهی اســـت بنـــابراین، ارادي خواهـــد بـــود 

 ).  224/ 3: 1366(صدرالدین شیرازي، 
سان، غایت و غرض در ارادة الهی امـري بدین

خارج از ذات نیست، زیرا همۀ این امور به صفات 
گردد و صــفات او عــین ذات اوســت خــدا بــازمی

 ).  301/ 6م: 1981الدین شیرازي، (صدر
الدین رومی نیز با اشاره به حدیث موالنا جالل

 به همین معنا اشاره دارد:
 گنج مخفی بد ز پّري چاك کرد
 تر از افالك کردخاك را تابان

 گنج مخفی بد ز پّري جوش کرد
 پوش کردخاك را سلطان اطلس

 )129/ 1: 1375(موالنا، 
 

هاي بی اســتنباطتوصــیف، تحلیــل و ارزیــا -2
حکمــی و عرفــانی از حــدیث کنــز مخفــی در 

 حکمت متعالیه
 معرفت خداوند غایت ظهور حق تعالی -2-1

ترین نتیجۀ حدیث کنز مخفـی را توان روشنمی
اعالم غایت و هدف آفرینش دانست. بر اسـاس 
این حدیث، هدفِ خلقت شناخت خداوند است 

 تـوان آن را تفسـیري بـراي آیـۀسان میو بدین
ــدون و« ــا لِیعب ــس إلّ ــتُ الجــن و االن ــا خَلَق » م

 ) دانست.56 (ذاریات:
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معموالً اندیشمندان براي انطبـاق حـدیث کنـز 
اند؛ مخفی بـا آیـۀ فـوق دو نکتـه را یـادآور شـده

 شـناخت خداوند پرستش از مقصود که،آن نخست
ــه و اوســت ــن البت ــیر ای ــی تفس ــر مبتن ــی ب  از یک
عباس است که نترین تفاسیر یعنی تفسیر ابقدیمی

» لیعرفون«به معناي » لیعبدون«گوید در این آیه می
که حقیقت عبادت چیـزي جـز است. افزون بر این

معرفت نیست. سجده و قیام و رکوع ظاهر عبادت 
است، اما حقیقتِ آن اظهار بنـدگی در اثـر درك و 
فهم عظمـت خداونـد و شـناخت جـالل اوسـت. 

ت و اعضـا همان گونه که، حقیقت آدمی روح اوس
دهـد، روح و جوارح او ظـاهر وي را تشـکیل می

نماز، روزه، سجده و تسبیح معرفت خداوند اسـت 
). مالصدرا نیـز در برخـی 147/ 3ق: 1422(آملی، 

 اللّـه و«از آثارش به همین نکته اشاره کرده اسـت: 
 ما وَ: قال العالم وجود غایۀ عن أنبأنا حیث اسمه عز

 »لیعرفـون اي لِیَعْبُـدُونِ، إِلَّـا الْـإِنْسَ وَ الْجِـنَّ خَلَقْتُ
 ).119/ 3: 1366(صدرالدین شیرازي، 

که، در آیه هدف آفرینش آدمی پرستش دیگر آن
یا شناخت خداوند معرفی شده است و در حـدیث 
کنز غایت همۀ خلقت شناخت خداونـد اسـت، امـا 
چون آفرینش موجودات براي آفرینش انسان اسـت: 

، پس، باید گفـت همـۀ »االفالك لوالك لما خلقت«
آفرینش براي آدمی و آدمی بـراي معرفـت خداونـد 

). 431ق: 1409آفریــده شـــده اســت (مرعشـــی، 
مالصدرا نیز در تبیین معناي حدیث کنز بـه همـین 

 الغایـات بعـض على أیضا دلّنا و«کند: نکته اشاره می
ــطۀ ــه -المتوس ــوالك: بقول ــا ل ــت لم ــالك خلق  »األف

 ).  285/ 2م: 1981ي، (صدرالدین شیراز
 
ــب و  -2-2 ــان مرات ــی در می ــز مخف ــۀ کن مرتب

 حضرات خمسه
مسئلۀ حکمی و عرفانی مهـم دیگـري کـه دربـارة 

شود این است که کنز مخفی حدیث کنز مطرح می
ــه از مراتــب واقعیــت اشــاره دارد.  ــه کــدام مرتب ب

کنــز مخفــی را  الصــوفیه اصــطالحاتکاشــانی در 

ــت أحــدیتِ« ــب می» هوی ــان در غی ــه پنه ــد ک دان
المَخفـی هُـوَ االحَدیـه «ترین امر باطنی است: نهان

(کاشانی، » المَکنونه فی الغیب و هُوَ ابطن کل باطن
ــف:  1370 ــمندان 70ال ــی از اندیش کنــز «). برخ
و » کنـه غیـب«یا گـنج پنهـان را کنایـه از » مخفی

همـان اند. این مقام دانسته» حضرت غیب الغیوب«
است که فراتر از هر نوع تعین » باطن هویت ازلیه«

آن  و حد و رسم است و هیچ حکم متعینی دربـارة
شود، مگر این حکـم سـلبی کـه معلـوم صادر نمی

 ).  13: 1376شود (موسوي خمینی، کسی واقع نمی
مقـام «بـراي » گنج پنهان«کارگیري تعبیر علت به

یـاراي  آن است که هـیچ موجـود متعینـی را» غیب
رسیدن به آن نیست و کمون و بطون ذاتی او ازلی و 

غیـب «هاي اي نیز این مقام را به نامابدي است. عده
» تحقق اسم هو«و » سرّ الهویه«، »عالم عما«، »الغیوب
 ).415/ 9ق: 1423اند (حسینی تهرانی، نامیده

گویـد کـه وجـود خداونـد سیدحیدر آملی می
 اعتبار کرد: توانمتعال را دو گونه می

اعتبار ذات: خداوند از جهت ذات از همـۀ  .1
إنَّ اهللاَ لَغنیٌ عَـن «اعتبارات منزه است و آیۀ 

) بـه همـین اعتبـار 6(عنکبـوت: » العالمین
 اشاره دارد؛

ــت  .2 ــن جه ــد از ای ــاالت: خداون ــار کم اعتب
هایی اسـت کـه آیینـۀ نیازمند مظاهر و قابل

تُ وَمـا خَلَقـ«صفات و اسماء او باشند. آیۀ 
) و 56(ذاریات: » الجِنّ و االنس إلّا لِیَعبدون

حدیث کنز مخفی نـاظر بـر همـین جهـت 
 ).91: 1367است (آملی، 

آملی در یکی از آثار خویش، ضمن اشـاره بـه 
گوید که اعتبار دوم برخالف اعتبـار مطلب باال، می

). او 639اول بر استغناي تام داللت ندارد (همـان: 
نیـز اعتبـار اول را  کریم قرآندر تفسیر خویش بر 

داند و آن را برتـر توحید صرف و تجرد محض می
کند. او اعتبار دوم را مقـام از اعتبار دوم معرفی می

ها و اضافات و تنزل و تقید از عالم وحـدت نسبت
کند که حدیث داند و تصریح میبه عالم کثرت می
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» ابتهـاج«کنز مخفی به همین مقـام دوم یـا مرتبـۀ 
ســان، ). بدین356/ 2ق: 1422رد (آملــی، اشــاره دا

سیدحیدر آملی بـرخالف کاشـانی کنـز مخفـی را 
 داند.اشاره به مرتبۀ واحدیت می

ابوالعالء عفیفـی نیـز در تعلیقـات خـویش بـر 
از همین مطلب به حنین ذات الهی  الحکم فصوص

و میل او به ظهور در صحنۀ وجود خارجی تعبیـر 
را اشاره به همـین کند و مفاد اصلی حدیث کنز می

 ).326: 1370عربی، داند (ابنابتهاج از آفرینش می
را اشـاره » کنز مخفی«تعبیر  اسفارمالصدرا در 

داند که در آن ذات خدا به مرتبۀ احدیت صرف می
سـان، ذات خـدا فقط براي خود معلوم است. بدین

پس از ظهور در مظاهر، که از آن به معروفیت یـاد 
کند، هم بر خـود حدیت تنزل میشود، از مقام امی

(صــدرالدین  2شــودو هــم بــر دیگــران معلــوم می
 ).347/ 2م: 1981شیرازي، 

، الحسـنی اسـماء شـرحمالهادي سبزواري در 
ــا اســم » کنــز مخفــی«مقــام  و مقــام » المــانع«را ب

کند، زیـرا تطبیق می» الواسع«را با اسم » معروفیت«
مطلق است، اشاره به جهت ضیق و پنهانی » المانع«

بر گسـترش و هویـدایی داللـت دارد. » الواسع«اما 
) بر 110(طه: » وَ ال یُحیطونَ بِهِ عِلماً«آیاتی همانند 

شـود و آیـاتی همچـون مقام کنز مخفی تطبیق می
) بـه مقـام 115(بقـره: » أینما تُوَّلوا فَـثَّمَ وَجـه اهللا«

 ).253: 1372معروفیت اشاره دارد (سبزواري، 
را » کنت کنزاً«در » تا«تیانی حرف سیدجالل آش

غیـب «دانـد کـه مرتبـۀ می» ال تعین«اشاره به مقام 
» ال اسمَ لَهُ وَ ال رَسمَ لَـهُ«و » عنقاء مغرب«، »وجود

اشـاره بـه » فَأحببت«سان، شود. بدیننیز نامیده می
دارد کـه، » احـدیت وجـود«مرتبۀ ظهـور ذات در 

امـا  نسبت بـه مقـام ذات، ظـاهر و متعـین اسـت،
نسبت به مقام واحدیت باطن، مخفی و غیر متعـین 

 ).  169: 1387است (صدرالدین شیرازي، 
 

 عالم در تعالی حق ظهور و احتجاب -2-3
بسیاري از عارفان ظهور و تجلیِ مورد اشـاره در 

حدیث کنز را مربوط بـه مرتبـۀ فـیض اقـدس و 
اند. ظهور اعیان ثابته در علم حـق تعـالی دانسـته

و تجلیـات اسـمائی موجـب ظهـور فیض اقدس 
حقایق موجودات در علم حق تعالی است کـه در 

شـوند. بـه نامیـده می» ثابته اعیان« اصطالح عرفا
باور برخی، حدیث کنز به همین مرتبـۀ تجلـی و 
ظهــور حقــایق اشــیاء در علــم حــق اشــاره دارد 

ــانی،  ــی در). ابن73: 1370(جرج ــات عرب  فتوح
از حدیث کنز براي اثبات اعیان ثابتـه بهـره  مکیه

ثابتـات «گیرد. به باور وي، مقصود معتزلـه از می
همان اعیان ثابته است که حقایق موجودات » ازلی

احکام  »کُن« خداوندند و خدا در خطاب در علم
ففـی قولـه : «کندها را در عالم هستی ظاهر میآن

هبـت الیهـا الثابته التـی ذ کنزاً، اثبات االعیان کنت
عربـی، (ابن» إنما قولنا لشـی« المعتزله و هی قوله

 فصـوص شـرح). خوارزمی نیز در 232/ 2تا: بی
این حدیث را ناظر به ظهـور و احتجـاب  الحکم

 داند: حق در آیینۀ اعیان ثابته می

شـود در ذات او و همچنین اعیان عالم مختفی می
شود وجـود حـق و اسـماء و احکـام و ظاهر می

اسماء او در خارج ... پس حق مغتـذي بـه اعیـان 
است از آن روي که ظاهر است به اعیان و اعیـان 
مغتذي به حق است از آن روي که بقاء و وجـود 

 ).391/ 1: 1368اعیان بدوست (خوارزمی، 

گوید در جریان ظهور ذات الهی در قیصري می
اعیان مقصود و مطلوب اصلی این است کـه خـدا 

آیینۀ عین جـامع انسـانی مشـاهده  ذات خود را در
 االنسـانی العـالم ایجـاد من الغائیه العله بَیَّنَ«... کند: 

 ۀجامعــ عـین مـرآة فی بذاته ذاته تعالی رؤیته هی
...»  کنـزاً کنـت«: قـال کمـا االعیان مرایا من انسانیه

 ).326: 1375(قیصري رومی، 
سیدحیدر آملی نیز، ضمن اشاره به تفاوت میان 

کـه اولـی و این» فـیض مقـدس«و » فیض اقدس«
در اعیـان ثابتـه اسـت و دومـی » تجلی حبی ذاتی«

اســت کــه موجــب ظهــور » اســمائی«تجلــی 
شود، حـدیث استعدادهاي اعیان در عالم خارج می
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کنز مخفی را اشاره به فیض اقـدس دانسـته اسـت 
 ).683: 1367(آملی، 

گویـد کـه در می الفـاخره الـدرةجامی نیـز در 
اي در کار نیست، بلکه خداوند تجلی خداوند آیینه

خود آیینۀ خویش است و به ذات خود براي خـود 
شود. این تجلی الزمۀ حب ذاتـی اسـت نمایان می

شـود. او که در حدیث کنز مخفی به آن اشـاره می
دهد که حدیث کنـز مخفـی پس از این توضیح می

و ایـن «به ظهور خدا در اعیـان ثابتـه اسـت:  ناظر
مقام، مقام خلقت نیست، بلکه از مراتـب وجـوب 
وجود است ... به مقتضاي همین حب اقتضـا کنـد 

» ذات حق که مشاهده کند خویش را در اعیان ثابته
 ).151: 1368(جامی، 

مالصدرا در یکی از رسائل فلسفی خویش بـه 
دازد و بـدان پرطرح اشکالی دربارة حدیث کنز می

» اشـکال عظیمـی«دهد. او این اشـکال را پاسخ می
ورزان زمانش پـیش خواند که بسیاري از اندیشهمی

انــد و پاســخی درخــور بــدان داده نشــده رو نهاده
گوید که خود او پـس از تأمـل است. مالصدرا می

دربارة این اشکال، از طریق الهام، به چهـار پاسـخ 
در پاسـخ دوم خـود براي آن دست یافته است. او 

به تفکیـک میـان فـیض اقـدس و فـیض مقـدس 
پـردازد و حـدیث کنـز را مربـوط بـه تجلـی و می

دانـد ظهور علمی خداوند در آیینۀ اعیـان ثابتـه می
). خالصۀ اشکال 358: 1375(صدرالدین شیرازي، 

این است که خفاء از امور نسبی و اضافی اسـت و 
زم اسـت. ال» مخفی علیـه«و » مخفی«ناچار در آن 

به دیگر سخن، در معنـاي پوشـیدگی، بایـد امـري 
پوشیده وجود داشـته باشـد و بـر کسـی پوشـیده 
باشد. اگر خدا گنجی پوشیده است، باید بر کسـی 

 پنهـان خـود از خـدا، حـالی کـه در ،پوشیده باشد
 نیـز خلقـی هنـوز که است اینهم  فرضو  نیست
 .باشد مخفی آن از تا ندارد وجود

رفع این ایراد چهار پاسـخ ذکـر مالصدرا براي 
 کند:می

مقصود از خفاي خداونـد ایـن اسـت کـه  -1

اي جز او وجود نداشـت. پـس عارف و شناسنده
ــیده ــراد از پوش ــودنِ م ــی نب ــۀ آن یعن بودن الزم

 شناسنده است؛
اشیاء دو وجـود علمـی و خـارجی دارنـد.  -2

هاسـت ها که همان اعیان ثابتـۀ آنوجود علمی آن
ها حادث است. ، اما وجود خارجی آنازلی و قدیم

بودن بودن خداونـد پوشـیدهبنابراین، مراد از مخفی
او بر اعیان ثابته است. اعیان ثابته از ازل با خداوند 
موجـود بودنـد، امـا بـه ذات خـدا علـم نداشـتند. 

کــه خــدا خواســت تــا اعیــان ثابتــه او را  هنگــامی
حت ها را از قلمرو وجود علمی به سـابشناسند آن

 وجود خارجی آورد؛
 متضـادِ معنـاي دو بـه عربـی زبان در خفاء -3

 بـودنمخفی. رودمـی کار به »ظهور« و »پوشیدگی«
 سـان،بدین. اسـت ظهـور معناي به حدیث این در

 کنـزاً کنـت« :که معناست این به مخفی کنز حدیث
 فأحببـت سوائی عارفُ بی یَکُن لَم و لِنَفسی ظاهراً

 ؛»الخلق فخلقت غیري یعرفنی أن
 ظـاهر مـن« کـه اسـت ایـن حدیث معناي -4
 را خلـق. بـودم خفـا در ظهـور غایت از اما بودم،

 و باشـند من نور پوشش و ظهور حجاب تا آفریدم
 .)همان( »شود ممکن آنان براي من ادراك
 

 یا مَن هو اختفی لِفرطِ نورِهِ 
 الظاِهر الباطِنُ فی ُظهورِهِ 

 )35/ 2: 1369(سبزواري، 
 

ــاظمالصــدرا در  ــائمین ایق ــیخ الن ــول ش ، از ق
عربــی، وجــه ابن فتوحــاتالدولــه در حاشــیۀ عالء

کنـد بودن کنز الهی ذکر میچهارم را در بیان پنهان
 در نیــز نــوري). 26تــا: (صــدرالدین شــیرازي، بی

 لَوال«: گویدمی مالصدرا کافی اصول شرح حواشی
 الحجـب و نوره مرایا فالخلق لنا، ظهر لَما احتجابه
 فأحببـت مخفیاً کنزاً کنت ظهوره، سایط و العالمیه

 لِیظهـرَ بِهـا احتَجبـتُ و الخلـق فَخَلَقـت عرفا أن
 ).434/ 3: 1366شیرازي،  صدرالدین(» نوري
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» نَفَس رحمـانی«حب ذاتی الهی سرچشمۀ  -2-4
 »  عماء«و 

نکتۀ دیگري که عارفـان مسـلمان از حـدیث کنـز 
حـب ذاتـی الهـی  اند این اسـت کـهاستنباط کرده

سرچشمۀ دمِ الهی و تنفس رحمانی اسـت. چـون 
هـا را موجوداتِ عالم کلمات خداوندنـد، مبـدأ آن

توان نَفَس الهی (نَفَس الرحمـان) دانسـت. ایـن می
نَفَس که ظهور اشیاء را در عـالم بـه دنبـال دارد و 

بــرد، از حــب الهــی ذات را در احتجــاب فــرو می
کنزاً ... فبهذا الحـب کما ورد کنت «شود: ناشی می

ــاء  ــان العم ــنَفَس فک ــر ال ــنفس فظه ــع الت ...» وق
 ).310تا: عربی، بی(ابن

در زبان شریعت از نَفَـس رحمـانی (دم الهـی) 
شـود. ایـن تعبیـر برگرفتـه از تعبیـر می» عماء«به 

حدیثی است که به پیـامبر نسـبت داده شـده و در 
متــون عرفــانی بســیار بــه آن اســتناد شــده اســت. 

أین کان ربنا قبـل «رزین عقیلی از پیامبر پرسید: ابو
کـان فـی «و پیامبر پاسـخ فرمـود: » أن یخلق خلقه

بنـابراین، ». عماء مـا فوقـه هـواء و ال تحتـه هـواء
مرتبۀ حب ذاتی در حدیث کنز مخفی همان مرتبـۀ 

است که به دلیل کلیت، اطالق و خفاي آن » عماء«
دالرزاق ). عب387: 1374قابل درك نیست (فناري، 

کاشانی نیز ایجاد و ظهور احکام اعیان ثابتـه را بـه 
حکم حدیث کنز مخفی از مراتب نَفَـس رحمـانی 

کنت کنزاً مخفیـاً فأحببـت أن أعـرف، «... داند: می
فتنفس فی ایجادها و إنما نسـب الـنَفَس للـرحمن 
النه رحمها بالنفس و هو الفیض الوجـودي و هـو 

(کاشـانی، ...» ه الـذي کانـت النسـب االلهیـه تطلبـ
 ).161ب: 1370

نفس رحمـانی را  الغیبمفاتیحمالصدرا نیز در 
منبعث از اراده و تجلی ذاتـی حـق تعـالی معرفـی 

). 24: 1363کنــــد (صــــدرالدین شــــیرازي، می
ســان، اراده و حــب الهــی بــه ظهــور، کــه در بدین

شود، سرچشـمۀ نفـس حدیث کنز به آن اشاره می
که همـۀ مراتـب  رحمانی و وجود انبساطی اوست

 گیرد. هستی را دربر می

 محبت و عشق الهی به اشیاء -2-5
توان محبت یـا عشـق را بـه این مسئله که آیا می

خداوند نسبت داد؟ در میان اندیشمندان مسـلمان 
اي طــوالنی دارد و متکلمــان، حکیمــان و پیشــینه

بـاز بـه ایـن هاي گونـاگونی از دیرعارفان پاسـخ
انــد. در مقابــلِ بیشــتر متکلمــان کــه پرســش داده

انتساب محبت بـه خداونـد را مسـتلزم انفعـال و 
داننـد، برخـی از حکیمـان و ص در ذات او مینق

جمهور عارفـان از محبـت و عشـق خداونـد بـه 
ـــد. ابناشـــیاء دم می  و االشـــاراتســـینا در زنن

عشق حقیقـی و ابتهـاج را بـه خداونـد  التنبیهات
عربـی ). ابن141: 1375سـینا، دهد (ابننسبت می

 ضمن تقسیم حب بـه طبیعـی، مکیه فتوحاتدر 
کنـد و به حدیث کنـز اشـاره میروحانی و الهی 

گیرد که سبب ایجاد عالم حب است. او نتیجه می
» النـور«و » الجمیـل«سرچشمۀ حب الهی را اسم 

 ).112/ 2تا: عربی، بیکند (ابنمعرفی می
عربی در موضع دیگري مطابق بـا محتـواي ابن

این حدیث ارادة معـروف گشـتن را سـبب ایجـاد 
سـان، غایـت . بدین)428/ 4داند (همـان: عالم می

شـدن آفرینش جهان خواسـت خـدا بـراي شناخته
: 1370عربی، خود و صفات کمالیۀ خود است (ابن

تـوان سان، از منظري متفاوت می). بدین303و  66
به جاي حب، ارادة الهـی را سـبب آفـرینش عـالم 
دانست و به همین علت، برخی متن این حدیث را 

فـأردت أن « به شـکل» فأحببت أن أعرف«به جاي 
که، ایجاد عالم از اند. توضیح آنضبط کرده» أعرف

بودن آفرینش نیسـت، روي محبت به معناي جبري
تـوان بـراي نفـی بلکه کامالً ارادي است. حتی می

ضرورت و جبر تعبیر حب را بر اراده تـرجیح داد، 
زیرا محبت اراده را در پی دارد، امـا هـر صـاحب 

به همین سبب، برخی  گویند.اي را محب نمیاراده
ــر  ــتن حــدیث تعبی ــتُ«در م ــر » أحبب » أردتُ«را ب

 ).203: 1371اند (همدانی، ترجیح داده
که، همان گونه که، در بیـان نکتۀ مهم دیگر این

توان هم به حـب و هـم علت غایی ایجاد عالم می
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توان بـه به اراده اشاره کرد، از فعل آفرینش نیز می
استتار او در پـردة آن ظهور خدا در صحنۀ عالم یا 

و معناه إنی کنت کنزاً مخفیاً مستوراً «... تعبیر کرد: 
فاردت ان اظهـر بصـوره الخلـق و أبـرز بتعینـاتهم 
 ،بصورهم و برزت بتعیناتهم و لـیس فـیهم غیـري

فکانه أراد بذلک أن استتاره عین ظهـوره و خفـاءه 
 ).164: 1367(آملی، » محض سفوره

، ضمن کریم قرآنبر خود مالصدرا در تفسیر 
تقسیم محبت به الهی و شیطانی، نوع نخسـت را 

داند که آفـرینش عـالم از آثار ارادة قدیم الهی می
را باعث شده است. او ضمن اشاره به حدیث کنز 

تر از خـود، گوید: عشق موجود برتر به پـایینمی
ارادة وي را همراه دارد. از ایـن روي، بعضـی از 

ــوال«انــد: حکمــا گفته  عِشــق العــالی ال نَطمــس لَ
 ). 258/ 4: 1366(صدرالدین شیرازي، » السافل

ــه  ــهاد ب ــمن استش ــر، ض ــعی دیگ او در موض
ــز مخفــی، محبتــی را کــه از صــفات  حــدیث کن

دانـد و خداست، محبـت معرفـت و حکمـت می
گیرد کـه چـون حـق دوسـت دارد کـه نتیجه می

انـد کـه معروف قرار گیرد، اهـل حـق در پـی آن
 ).335باشند (همان:  عارف خداوند

ــبزواري می ــق س ــد: محق ــه «... گوی ارادت ک
و » خـود«است و بـه آثـار » خود«محبت خود به 

اسـت، کـه » محبـت«رسیدي که حقیقت وجـود 
محبت ذاتیـه اسـت و » الغیوبغیب«مرتبۀ وجود 

که ظهور اوست بر ماهیت، » وجود منبسط«مرتبۀ 
ی: محبت افعالیه است، کَما فِـی الحَـدیثِ القُدسـ

» کنـــت کنـــزاً ... پـــس وجـــود ارادت اســـت«
 ).82: 1383(سبزوراي، 

ضـمن  مکنونـه کلمـاتفیض کاشانی نیـز در 
جمیل از جمال خـود «گوید: اشاره به حدیث می

آن زمان بهره یابـد کـه حسـن خـود را در آیینـه 
مشاهده کند، بنـابراین، وجـود مطلـق از سـیماي 
اطـالق و قیــد هویـت نــزول فرمـوده، در مرائــی 

(فیض ...» عینات و مجالی تشخصات تجلی کرد ت
 ).34: 1360کاشانی، 

 حرکت حبی -2-6

بـا  موسویه کلمه فی علویه ۀحکمـ فص عربی درابن
ــه  ــه حــدیث کنــز مخفــی محبــت الهــی ب اشــاره ب

 داند و از آن بـهعلت ایجاد عالم می شدن راشناخته
 العـدم مـن فحرکته«...  کند:تعبیر می» حرکت حبی«

 العـالم الن و لـذلک الموجـد حبّ ۀحرکـ الوجود الی
» ثبوتـاً شـهدها کمـا وجـوداً نفسـه شهود یحب ایضاً
حرکت عـالم از ، سان). بدین203: 1370عربی، (ابن

عدم ثبوتی به وجود عینی نوعی حرکتِ حبی است 
و این سخن هم از جانب حق و هم از طرف خلـق 
درست است، زیرا کمال محبوبِ ذات حق اسـت و 

نیاز اسـت بـه خداوند از آن جهت که از جهانیان بی
خود علم دارد، اما مرتبۀ علم کامل نخواهد بود مگر 

آیـد نیـز علـم که به اموري کـه از اعیـان الزم میآن
داشته باشد. پس صورت کمال را از طریق علـم بـه 
امور حادث و قدیم ظاهر کرد و از ایـن طریـق هـم 

وجـود در  تـبمراتب علم او کامـل شـد و هـم مرا
ظهور آمد، چراکه وجود بـر دو گونـۀ ازلـی و غیـر 

، و وجود »حق لنفسه«ازلی است. وجود ازلی وجود 
اسـت. » حـق بـه صـورت عـالم«غیر ازلـی وجـود 

بنــابراین، حرکــت عــالم نیــز حرکــت حبــی اســت 
 ).1128: 1375، قیصري رومی(

کامالً روشن اسـت کـه حرکـت حبـی مسـتلزم 
 خداوند نیست، زیرا ایـنتغییر و دگرگونی در ذات 

فـیض « تجلی و فیضانی است کـه حرکت از طریق
شـــود و در اثـــر آن حقـــایق نامیـــده می» اقـــدس

ــم ــودات در عل ــدیگر موج ــد از یک ــدا خداون  ج
» مقام جـالء« شوند. از این روي، عارفان از آن بهمی

از  کنند، زیرا در آن حقایق اشیاء به تفصـیلتعبیر می
 ).189: 1378اي، (قمشهشوند می متمایز یکدیگر

 جهان در سیر حبی شد هویدا
 گو جمله شد از عشق پیداتو می

 نباشد غیر حبی هیچ سیري
 نه خود سیر است عشق و نیست غیري

 )404: 1381زاده آملی، (حسن
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حرکت حبی حرکتی معنوي اسـت. از ایـن رو، 
را » عـالم ذات محـض«مرتبۀ پـیش از خلـق یعنـی 

سان، برخی از عارفان دیناند. بسکون محض دانسته
اند شب از روز برتر اسـت، زیـرا شـب محـل گفته

ــت و  ــش اســت و روز محــل حرک ســکون و آرام
جنبش و بنابراین، شب به اصل و ذات اشاره دارد و 

 ).22/ 7تا: روز به فرع و تجلی (حقی برسوي، بی
ــین، می ــر همچن ــی را تعبی ــت حب ــوان حرک ت

ن گونـه کـه دانست. هما» تجدد امثال«دیگري از 
تجدد امثال در همۀ عـوالم جریـان دارد حرکـت 
حبی نیز در همۀ عوالم و مراتب وجودي سـاري 
است، برخالف حرکـت جـوهري کـه قلمـرو آن 

زاده آملـی، منحصر به عالم طبیعت است (حسـن
1385 :305.( 
 

 انسان کامل غایت تجلی خداوند -2-7

یکی از مباحث مهمی که عارفـان دربـارة حـدیث 
تبیین جایگاه انسـان کامـل در اند، مطرح کردهکنز 

مراتب آفرینش است. آفرینش معلـولِ حـب ذاتـی 
شدن است کـه تجلـی اسـماء و خداوند به شناخته

صفات او در عالم را به دنبال دارد، اما این ظهور و 
تجلی فقط در انسـان کامـل بـه نحـو تـام ممکـن 

شود. ظهور خـدا در موجـودات تـابع و طفیـل می
(لـوالك لمـا  3تام او در انسان کامـل اسـت. تجلی

انـد کـه شـما را بـه بـازي گفته«خلقت االفـالك) 
ــد ــور محم ــور ن ــراي ظه ــه ب ــدیم، بلک (ع)  نیافری

ایم ... در بعضی کتب سماوي هست که اي آفریده
فرزند آدم همۀ اشیاء را براي شما آفریدیم و شـما 

 جـا ظهـوراین» کنت کنزاً مخفیاً«را براي خود، سّر 
 ).112/ 6تا: (حقی برسوي، بی» تام دارد

، ضـمن استشـهاد الغیبمفاتیحمالصدرا نیز در 
به حدیث کنز، مناسبت و مشابهت نفـوس انسـانی 
با وجود و نور الهـی را علـت ظهـور خداونـد در 

 الموجـودات فجمیـع«کنـد: انسان کامل معرفـی می
 و الوجـود مناسـبۀ ألجـل یسـجدون و له یسبحون
 فـی المشـابهۀ و المناسـبۀ هـذه أن إال النور مشابهۀ

 و أظهـر و أنـور و أکثـر اإلنسـانیۀ الکاملـۀ النفوس
. آدم مـن بـه أشـبه شیئا اهللا خلق ما: ع قال أشهرکما
 شعرا العارفین بعض قال فلذلک
 بیرون فرستادیم را آدم چو

 »نهادیم صحرا بر خویش جمال
 )293: 1363(صدرالدین شیرازي، 

(ص)  انسان کامل پیامبر اکـرمترین مصداق کامل
انـد، زیـرا نامیده» خاتم«است و به همین علت او را 

خواهـد. همـان گونـه کـه هر گنجی مهر و کلید می
حب ذاتی کلید گشایش گنج پنهان است، پیامبر کـه 

اهللا است نیز هم خاتم آن گـنج اسـت و هـم حبیب
کنـت کنـزاً «و فـی الخبـر القدسـی «کلید ظهور آن: 

فأحببت «البدّ للکنز من المفتاح و الخاتم ... ف» مخفیاً
فحصل العرفان بالفیض الحبی علی لسان » أن أعرف

(حقـی ...» الحبیب و لذلک سمی الخاتم حبیـب اهللا 
 ).189/ 7تا: بیبرسوي، 

در همین زمینه، بعضی از متکلمـان نیـز بـراي 
که در هر زمانی باید پیامبر یـا امـامی در اثبات این

داوند روي زمـین حاضـر باشـد بـه مقام حجت خ
اند. هدف از آفرینش انسان حدیث کنز استناد کرده

شناخت کامل خداوند است و این شـناخت فقـط 
یابـد. مصـداق تحقق می اهللاخلیفۀدر انسان کامل و 

انـد. یقینیِ انسان کامل نیـز پیـامبران الهـی و امامان
سان، هیچ عصري از وجود امام خالی نیسـت بدین

و اگر در زمانی هم به صورت آشکار حجت خـدا 
را نبینیم، فقط بـه علـت غیبـت اوسـت (خـرازي، 

 ).152/ 2ق: 1417
 

 ارزیابی و نقد -2-8
 بپـردازیم، مالصدرا اهدیدگ ارزیابی به بخواهیم اگر

 بحـث وي نظریـۀ درونی سازگاري از باید نخست
 تبیـین و ارائه مالصدرا سوي از که دیدگاهی. کنیم
ــا شــودمی  کــامالً وي حکمــت اصــول و مبــانی ب

 طــرح اســاس بــر مالصــدرا. اســت ســازگار
 و یگانـه حقیقت را واقعیت خویش وجودشناختی
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 خداونـد کـه داندمی ضعف و شدت مراتب داراي
 و کمـال هـیچ و دارد قـرار آن مرتبۀ ترینکامل در

ــی ــان،بدین. نیســت او از خــارج و جــدا فعلیت  س
 تصور تواننمی وي ذات از خارج هدفی و غرض

 شـودمی ناشـی او فعلـی علم از خداوند فعل. کرد
 خویش ذاتی کماالت و ذات به او علم در خود که

 :دارد ریشه
 ← فعـل بـه علـم ← کماالت و ذات به علم

 فعل تحقق و ایجاد
 نتـایج و حکمـی مبـانی میان جمع با مالصدرا

ــهودات ــانی، ش ــد عرف ــل را خداون ــالتجلی فاع  ب
 -1: دارد ویژگـی چنـد فاعـل از نـوع این .داندمی

 علـم خـویش ذات به -2 است؛ اراده و علم داراي
 تحقـق و فعـل بـه علـم سرچشمۀ علم این و دارد
 او ذات بـر زائـد و خارج او علم -3 شود؛می فعل

 از بعـد هم و قبل هم فعل، به او علم -4 و نیست
 .است تفصیلی علم فعل،

 تقریر و خداوند فاعلیت تبیین پایۀ بر مالصدرا
 کــل الحقیقــه بســیط« ماننــد هاییقاعــده از عــالی
 »فـیض« فلسـفی نظریۀ ،»منها بشیء لیس و االشیاء

 »ظهـور« یا »تجلی« عرفانی دیدگاه با را »صدور« یا
 واجـد خداوند دیدگاه این اساس بر. کندمی جمع
 و اسـت عـالم حقـایق تامـۀ علت و کماالت همۀ
 بـه دارد علـم خـود بودنِتام علت و ذات به چون

 علـم زیرا دارد، احاطه و علم نیز خویش معلوالت
 مالصدرا. است معلول به علم مستلزم تامه علت به

 عرفــانی لطیــف بیــان بــا را حکمــی نتــایج همــین
 تلفیق معرفت و حب واژگان کاربرد و کنز حدیث

 پیدایش علت باب در دفاع قابل تبیینی به و کندمی
 .یابدمی دست آفرینش در الهی حکمت و عالم

 و مالصـدرا دیـدگاه درونی سازگاري بر افزون
 و حکمـی اصـول میـان تالئم ایجاد در وي تالش

 میــان توافــق بــراي او تــالش عرفــانی، شــهودات
. اسـت زدنیمثـال دینـی متون و نظري هايدیدگاه
 و آفـرینش فلسـفۀ مـورد در را تـالش ایـن نمونۀ

 آثار جايجاي در او. بینیممی جهان ایجاد حکمت

 و کنـدمی اسـتناد احادیث و قرآن آیات به خویش
. کنـدمی تقریـر هـاآن اسـاس بـر را حکمی اصول
 آیـات از تـازه تقریـري مستلزم کاري چنین انجام
 البتـه. است عرفانی و حکمی اصول مبناي بر قرآن
 نـوعی برخـی دیدگاه از است ممکن روشی چنین
 بایـد امـا باشـد، نادرست بنابراین و رأي به تفسیر

 بیـنش در مالصـدرا کـه گفت پاسخ و داد انصاف
 در کـه شودمی موفق یکپارچه نسجی ارائۀ به خود
 بـا آیـات عرفـانی، و حکمـی مبـانی اساس بر آن،

. رسـندمی نظر به سازگار روایات با نیز و یکدیگر
 سـازگارکردن دغدغۀ او که گفت توانمی بنابراین،

 .دارد نیز را روایات و قرآن آیات کل از فهم،
 بـراي او کـه شـود ایراد است ممکن همچنین،

 معصـوم ناحیـۀ از هاآن صدور که ضعیف احادیثی
 هـاآن با و شودمی قائل ارزش و بها نیست، قطعی

 رفتـار الصدورقطعی و مسلّم وحیانی متون همانند
 توجـه بر باید نیز اعتراض این به پاسخ در. کندمی
. کـرد تأکیـد روایـات سـقم و صحت مسئلۀ به او

 صـدور بـراي قطعـی سند که مواردي در مالصدرا
 روایـات و قـرآن آیات از نیست، دست در روایتی
 اعتمـاد روایت یک به فقط و گیردمی کمک مسلّم
 در او نیـز مخفـی کنـز حـدیث مـورد در. کندنمی

 روایـت و آیه چندین به خویش تقریر ارائۀ ضمن
 از برخـی بـه کـه کنـدمی استشـهاد و استناد دیگر

 .شد اشاره هاآن
 

 گیريبحث و نتیجه
مالصدرا، برخالف متکلمان، خداوند را نـه فاعـل 

کنـد. بـه بالقصد، بلکه فاعـل بـالتجلی معرفـی می
داشتن افعال الهی بـه همین علت، در مسئلۀ غرض

شود. در این نوع از تنگناهاي نظریۀ آنان دچار نمی
 فاعلیت، خداوند به دو معنا غایت و مطلوب است: 
 الف) او طالب ذات و کمـاالت خـویش اسـت

 (االول)؛
ب) او مقصود و مطلوب همۀ موجودات است 

 گردند (اآلخر).و همه به سوي او باز می
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 حدیث کنز بیشتر بر معناي دوم داللت دارد.
که، هدف خلقت و غایـت ایجـاد نکتۀ دیگر آن

شدن اوسـت و عالم و آدم ظهور خداوند و شناخته
چون از میان همۀ موجودات، انسـان کامـل ظهـور 

توانـد همـۀ الهی اسـت و فقـط او میهمۀ صفات 
اسماء الهی را بیاموزد و بـه معرفـت کامـل دسـت 
یابد، باید گفت کـه همـۀ آفـرینش بـراي آدمـی و 

 آدمی براي شناخت خداوند آفریده شده است.
همچنین، بیشتر عارفان کنز مخفـی را اشـاره بـه 

اند، اما برخی ماننـد سـیدحیدر مرتبۀ احادیث دانسته
را اشاره به مرتبـۀ ابتهـاج از آفـرینش  آملی این مقام

دانند که در آن ذات خداوند به همـراه مظـاهر و می
ها و اضافات اعتبار شده است. مالصدرا کنـز نسبت

فأحببت «داند و مخفی را اشاره به مرتبۀ أحدیت می
را اشاره به تنزل از مقام احدیت و ظهـور » أن أعرف

بیـین نحـوة کند. مالصدرا بـه تدر مجالی معرفی می
احتجاب و ظهور حق در حدیث کنز مخفـی توجـه 
خاص دارد و به ارائۀ چهـار تأویـل در ایـن زمینـه 
پرداخته است. او بر اساس مبـانی خـویش خفـاء و 

 داند.احتجاب حق را نتیجۀ شدت نورانیت او می
که، جمهور متکلمان ارادة خداونـد نکتۀ دیگر آن

کراهــت  را بـه معنــاي صــفتی نفســانی و در مقابــل
اند و به همین سبب، در مورد مرجح صـدور دانسته

اند. هاي گوناگونی ارائه کردهفعل از آن اراده دیدگاه
مالصدرا با تأکید بر حدیث کنز مخفی ارادة الهی را 

دانـد و به معناي حب ذاتـی و آگاهانـۀ خداونـد می
سان، نیازي به مرجحی بیرون از ذات نخواهـد بدین

منزلۀ تأکید و تبیین بـراي ن حدیث بهبود. اعتنا به ای
) باعـث شـد کـه 54(مائـده: » یحبّهم و یحبّونه«آیۀ 

مالصدرا بـرخالف متکلمـان حـب و عشـق را بـه 
 خداوند نسبت دهد.
که، مالصدرا با توجـه بـه روش نتیجۀ نهایی آن

خاص خود از طرفی، با تکیه بـر متـون دینـی بـه 
تبیین مسـائل خـاص کالمـی، حکمـی و عرفـانی 

پردازد و از طرف دیگر، مبانی فلسـفی خـویش می
دهد. ایـن را پایۀ تفسیر و تبیین متون دینی قرار می

اي در آثار وي در هم تنیده اسـت دو شیوه به گونه
یـک از ایـن دو که شاید هرگز نتـوانیم بـراي هیچ

تقدمی بر دیگري پیدا کنیم. نمونۀ این امر نگـرش 
بـراي تبیـین وي به حدیث کنز است. او از طرفی 

برد، اما مبانی عقلی خویش از این حدیث سود می
از طرف دیگر با توجه به مبـانی نظـري و فلسـفی 

 پردازد.یش به تفسیر این حدیث میخو
 
 هانوشتپی

 خـرج السبحانیۀ المودة و اإللهیۀ المحبۀ هذه بتقریر و. «1
 فأحببت مخفیا کنزا کنت: ع لداود تعالى جوابه عن الجواب

 و جـودي غایـۀ أي أعـرف، لکی الخلق فخلقت أعرف أن
 کنـه للخلق أعرف ألن اقتضى نوري ظهور و إشراقی کمال

 رحمتـی أنـوار بقـوة جمـالی مشاهدة إلى لیشتاقوا جاللی
 فکمـا الْـأَرْضِ وَ السَّماواتِ نُورُ اللَّهُ قال کما علیهم الفائضۀ

 ظهـوره فکذا األشیاء على الوجود إلفاضۀ سبب وجوده أن
 یکمـل أفعاله وجود السبب فلهذا علیها النور إلفاضۀ سبب

 ».لذاته بظهوره یتم لذواتها ظهورها کذا و بوجوده یتم و

 الصـرفۀ األحدیۀ مرتبۀ فی ذاته على بذاته یظهر فذاته« .2
 بعـد یظهر و المشهور الحدیث فی المخفی بالکنز عنه المعبر

 الظهور هو و ذاته على بل غیره على آخر ظهور الظهور هذا
 هـذا و بالمعروفیـۀ عنـه المعبر المظاهر فی طور بعد طورا

 المرائـی فـی القیومیـۀ الـذات مشـاهدة هو الثانوي الظهور
 ».-عارف و شاهد کل بمدارك النفسیۀ و العقلیۀ

ه فَجَعَلَ«... گوید: می مکیه فتوحیاتعربی در ابن .3  نَفسـَ
 الحق کنز یکن لم شیئ، فی مکتنزاً إلّا یَکون ال الکنز و کنزاً

 ثبوتـه و شـیئیته فـی الکامـل االنسان صورةِ فی إلّا نفسه
 ثـوب اإلنسـان الحـق کسـا فلمـا مکنوزا الحق کان هناك
 الکامـل اإلنسـان فعرفـه بظهـوره الکنز ظهر الوجود شیئیۀ

 ال هو و ثبوته شیئیۀ فی فیه مکنوزا کان أنه علم و بوجوده
 وَ تعـالى قـال إلیه األسماء بنسبۀ أعلمتک قد فهذا به یشعر
 ).367/ 3تا: بیعربی، (ابن» کُلَّها... الْأَسْماءَ آدَمَ عَلَّمَ

 
 منابع

 و االعظـم المحـیط تفسیرق). 1422آملی، سیدحیدر. (
. تهـران: سـازمان چـاپ و انتشـارات الخضم البحر

 وزارت ارشاد اسالمی.
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 نـص کتـاب مـن المقدمات). 1367سیدحیدر. (آملی، 
 . تهران: توس.النصوص

. الکبـري الفتاويم). 1987الدین احمد. (تیمیه، تقیابن
 بیروت: دار الکتب العلمیه.

ــداهللا. (ابن ــن عب  و االشــارات). 1375ســینا، حســین اب
 . قم: نشر البالغه.التنبیهات

. تهـران: الحکم فصوص). 1370الدین. (عربی، محییابن
 الزهرا.

ــا). ــــــــــــــــــــــ (بی ــاتت ــه الفتوحی  4. المکی
 دار صادر.جلد. بیروت: 

. قم: القاطعه البراهین). 1382عفر. (استرآبادي، محمدج
 مکتب االعالم االسالمی.

. الفـاخره الـدرة). 1375جامی، نورالدین عبدالرحمن. (
 تهران: مؤسسۀ مطالعات اسالمی.

. نقــد النقــود). 1368ـــــــــــــــــــــــــــــ (
 تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

 کتـاب). 1370جرجانی، سیدشریف علی بـن محمـد (
 . تهران: ناصر خسرو.التعریفات

. قم: کلمه یک و هزار). 1381حسن. (زاده آملی، حسن
 دفتر تبلیغات اسالمی.

. الـنفس مسائل عیون). 1385ــــــــــــــــــــــ (
 تهران: امیرکبیر.

. معادشناسـیق). 1423حسینی تهرانی، محمدحسین. (
 جلد. مشهد: نور ملکوت قرآن. 10

. البیـانروح تفسـیرتـا). سـماعیل. (بیحقی برسـوي، ا
 دارالفکر.بیروت: 

. االلهیـۀ المعارف بدایۀق). 1417خرازي، سیدمحسن. (
 قم: مؤسسۀ نشر اسالمی. 

 شـرح). 1368الدین حسین بن حسن. (خوارزمی، تاج
 . تهران: مولی. چاپ دوم.الحکم فصوص

پژوهشـی در سـند و مـتن ). «1384رستگار، پرویـز. (
، عرفـانی مطالعـات دوفصلنامۀ، »حدیث کنز مخفی

 .126تا  109. ص 2شمارة 
ــر. ( ــبحانی، جعف ــاتق). 1412س ــز االلهی ــم: المرک . ق

 العالمی للدراسات االسالمیه.
ــادي. ( ــبزواري، ماله ــم). 1383س ــرار الحک ــم: اس . ق

 مطبوعات دینی. 

. الحســنی اســماء شــرح). 1372ـــــــــــــــــــــ (
 دانشگاه تهران. تهران:

جلـد.  5. المنظومه شرح). 1369ـــــــــــــــــــ (
 نشر ناب.

 معرفــۀ فــی الیقـین حــقق). 1424شـبر، سـیدعبداهللا. (
 . قم: انوار الهدي.الدیناصول

 ایقـاظتـا). صدرالدین شیرازي، محمد بـن ابـراهیم. (بی
. تهـــران: انجمـــن اســـالمی حکمـــت و ینالنـــائم
 ایران. فلسفۀ

ــــــــ ( م). 1981ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. بیـروت: االربعۀ العقلیۀ االسفار فی المتعالیۀ الحکمۀ

 التراث. احیاء دار
ـــــــــ ( ). 1363ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . تهران: مؤسسۀ تحقیقات فرهنگی.الغیبمفاتیح
 تفسـیر). 1366ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (

 . قم: بیدار.الکریم القرآن
ـــــــ ( ق). 1422ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . بیروت: مؤسسۀ تاریخ العربیه.االثیریۀ الهدایۀ شرح
 ســـه). 1387ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (

 . . قم: دفتر تبلیغات اسالمفلسفی رسائل
ــــ ( ـــرح). 1366ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ش

 . تهران: مطالعات و تحقیقات فرهنگی. الکافی اصول
ـــــــــ ( ). 1375ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. تهــران: صــدرالمتألهین فلســفی رســائل مجموعــۀ
 حکمت.

 اصـول فی االربعینق). 1409غزالی، ابوحامد محمد. (
 دارالکتب العلمیه.. بیروت: الدین

. االنـس مصـباح). 1374محمـد ابـن حمـزه. (فناري، 
 تهران: مولی.

. مکنونـه کلمـات). 1360فیض کاشـانی، مالمحسـن. (
 تهران: فراهانی.

 حکـیم آثار مجموعه). 1378آقا محمدرضا. (اي، قمشه
 . اصفهان: کانون پژوهش.صهبا

 فصـوص شـرح). 1375محمد داوود. (قیصري رومی، 
 . تهران: علمی فرهنگی.مالحک

 اصـــطالحاتالـــف).  1370کاشـــانی، عبـــدالرزاق. (
 قم: بیدار.. الصوفیه
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ــانی،  ــدالرزاق. (کاش ــرحب).  1370عب ــوص ش  الفص
 بیدار.. قم: الحکم

. بیروت: دار بحاراألنوارق). 1403مجلسی، محمّدباقر. (
 إحیاء التراث العربی.

. تفسـیرالمراغیتـا). مراغی، احمـد بـن مصـطفی. (بی
 بیروت: دار احیاء التراث العربی.

 ابطال و الحق احقاقق). 1409مرعشی، قاضی نوراهللا. (
 .النجفی المرعشی اهللاآیۀ مکتبۀ. قم: الباطل

 إلـی الهدایـۀ مصباح). 1376اهللا. (موسوي خمینی، روح
تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثـار  .الوالیۀ و الخالفۀ

 امام خمینی.
. معنـوي مثنـوي). 1375الـدین محمـد. (جالل موالنا،

 تصحیح مهدي آذر یزدي. تهران: پژوهش.
 و اسؤله). 1371اهللا. (همدانی، خواجه رشیدالدین فضل

تحقیقـات فارسـی  آباد: مرکز. اسالمرشیدي اجوبه
 ایران و پاکستان.
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