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نقد انتساب نظریۀ اینهمانی ایمان و تصدیق منطقی به مالصدرا
تاريخ دريافت5931/4/2 :

تاريخ تأييد5931/7/21 :

عبداهلل محمدی *

مسئلۀ ماهیت ایمان و ارتباط آن باا مرفتات ر افی از دیفبااز ماررد ترها
تیلسرتان و متکلمان مسلمان برده است .مالصاررا در مراعام متراردی درباارۀ
حقیقت ایمان و رسبت آن با تصریق منطقای سان فتتا اساته با بفدا ات
بسیاری از رریسنرفان از بالم او ای برده ب وی ایمان را باا بفهاان و تصاریق
منطقی یکسان میدارر .در ای مقال ه مستنراتِ ای دیرفاه بفرسای و با ااال
بشیره ره است و رشان داده ره ب مقصرد صررالمتألهی از تصریق تصاریقِ
قلبی است و مرفتتِ مر ر ف او ریز منحصف با مرفتات بفهااری ریسات .وی با
مفاتب منتلف ایمان و مرفتت ر اف دا ات اسات .بفخای عباارات وی بیاارگف
فوط الزم بفای باالتفی مفاتب ایمان استه ر مطلق ایمان .عارم تماایز میاان
حقیقت ایمان و ایمانِ حقیقی در ارریشۀ مالصررا و ریز بیاعتنایی ب قفای بالم
و رگفش تشکیکی او ب حقیقتِ ایمان سبب تلقی رادرست و استنادات رااروا با
ایشان ره است .ای مقال با روش تحلیلی ا اسنادی سامان یاتت است.

واژگان کلیدی :ایمانه مالصرراه تصریق منطقیه تصریق قلبیه مرفتت.
* استاديار مؤسسة پزوهشی حکمت و فلسفه ايران.

*
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مقدمه

مسئلۀ ایمان از همل مهمتفی متاهیمی است ب ذه تیلسرتان دی ه متکلماان و
تقها را ب خرد مشغرل بفده است؛ در میان متتکفان مسلمان ریزه مسائلۀ ایماان و
بتف از دیفباز مطفح بارده و از زوایاای فرراافرن با آن خفداختا

اره اسات.

خفس های ذیل بفخی از ای دغرغ ها را ب در طرل تااری 9000ساالۀ اساالم
باررن فتتگر برده است آ کار میبنر:
ا آیا ایمان ب خرا از طفیق عقل واهب می رد یا فع؟ و در رتیج ه آیا بسی
ب در قلۀ برهی زاده ره و مفده و ایمان ریااورده اسات بیتاف مایبینار؟ و آیاا
بردبان الزم است ایمان دا ت با نر یا ر ؟
ا آیا مفتکب ببیفه باتف است؟
ا ایمانْ ترل رتساری است یا ارترال رتساری؟ اساسااه ایماان مفبارط با رتا
است یا هرارح؟
ا آیا ایمان ب مرنای عقیره است یاا غیفعقیاره؟ آیاا با هاف عقیارهای ایماان
میفرینر؟
ا آیا ایمان با عمل رابطۀ لزومای دارد؟ بناابفای ه آیاا مفتکاب ببیافه بااتف و
عبارت مؤم تاسق خارادوب

است؟

اما هیچ یک از ای خفس های تقهی و بالمیه با وهارد اهمیات آرهااه ماررد
تره ای رر تار ریسته بلکا مسائلۀ اصالی تحلیال ماهیات ایماان و بفرسای
مؤلت های تشکیلدهنرۀ آنه ب ویژه رسبت میان مرفتت و ایمانه است.
در میان متتکفان مسلمانه خرارج عمال را عنصاف محارری ایماان دارسات و
بسیاری از تِفَق ایشان مفتکب ببیفه را باتف خنرا ات ارار( .بغدادی )40 :8041 ،در
وابن

ب ایشانه مفهئ بف بماثف بردن عمل و محرریت مرفتت و تصریق تأبیار
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بلیغ دا تنر( .دشعر )831 :8044 ،ا اعفه ریز در منالتت با خرارج مرتقر اررر:
ایمان همان تصریق است ب امفی درورای و بااطنی اسات و عمال هازا ایماان
ریست( .فخردلاین ردز )461 :8088 ،مرتزلیانه از سرییه بافخال

مفهئا ه بافای

عمل هایگاه اصیلی در ایمان قایل بردرر وه از ساری دیگافه بافخال
بسی را ب

خارارجه

هادتی فتت است باتف رمیدارستنره هفانر فناهکار با ار .ایشاان
مرقتر ب ر فیۀ «منزلۀ بای المنازلتی » اررر با با

بفای حتظ ای دو مالح

مرهب آنه مسلمانِ فناهکاره از سرییه مؤم ریسته ارن تاقر رب ایمان یرنی
عمل است وه از سریی دیگفه باتف ریسته ارن هادتی را بف زبان هاری بافده
استه بلک در مفحل ای میان ایمان و بتف است( .قاضد بددادلادار 8011ق)078 :

ارریشۀ رایج میان متتکفان یر ریز آن است ب ایمان را تصریق قلبای دارسات و
عمل را یکی از مقرمات دروری آن رمی مفرر .در میان ارریشمنران یر ه حکایم
مالصررای یفازی از دارشمنراری است ب آراا او دربارۀ ایمان مررد تره ویاژۀ
محققان برده است وه بری سببه آثار فررافرری در تحلیل دیرفاه مالصاررا با
رگارش درآمره است و انی مشهرر ره ب وی ایماان را باا مرفتات عقلای و
حتی تصریق منطقی یکسان میدارر .بفای مثااله رعاری طرسای مرتقار اسات:
مالصررا ایمان را مساوق همۀ بحثهای الهیات باالمرنی بااالخو و با عناران
هزا اتضل حکمت مرفتی بفده است و با ای بحث بف مرفتت بردن هن

ایمان

تأبیر ورزیره است( .رضو ،طوس  )810 :8334ریز استاد تیاعی بف ای باور است
ب مالصررا ایمان حقیقی را علم تصریقی ب مبرأ و مرااد وه با تربیافیه هماان
حکمت الهی میدارر( .فیاض

مرفتت ب خرا و رسرل

 )3-1 :8310بفخی بف ای باوررر ب ایماانْ علام و

است و مرفتت در بالم آران ب مرنای مرفتت تلساتی
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و عقالری است .بنابفای ه ماهیتِ ایمان صفتا با حکمات ر افی مفبارط اسات.
(دبردهیم زدیه آمل

 )87 :8330دیگفی ب ای رتیج رسیره است ب مالصررا ایماان

را مجفد علم و اعتقاد و تصریق یقینی مفده است( .دکدریان و گلستانه )34 :8338

و خژوهشااگفی دیگااف در خااژوه

خاارد درباااره رأی مالصااررا مرتقاار اساات:

صررالمتألهی بهتفی ترفیف ایماان را «مجافد علام و تصاریق» دارسات اسات.
(خایم و ماجا )344 :8333 ،و ریز از اهل تحقیق بسی هست ب در مقام مقایسۀ
دیرفاه دبارت و مالصررا دربارۀ ایمان ب ای هممبناری رسایره با مالصاررا
ایمان حقیقی را تصریق و مرفتت یقینی تلقی بافده و وهارد عناصاف عااطتی و
احساسی را در ایمان رادیره ففتت است( .دسفنایار )13 :8330 ،و استادی بف ایا
باور است ب مالصررا ایمان و علم و حکمت را متفاد

دارست است( .رضدازدیه

جوز)10 :8310 ،

اما ب ر ف میرسر تتبم اغلب رریسانرفان محتافم رسابت با اعاالع ر فیاۀ
مالصررا هامم ربرده و حتی بفخی استنادات راروا ب وی صاررت ففتتا اسات.
بسیاری از ای بفدا تها را ی از بایتارههی با بال مات و قافای آن و ریاز
مجمرعۀ ر ام تکفی صررا برده است .با تره ب ای رکت ه مقالۀ خای رو قصار
دارد با بنار هم فذاردن عبارات مالصررا و ر اف با مبااری حکمات مترالیا ه از
بفدا تهای رادرستِ صررت ففتت خفده بفدارد و ر فیۀ او دربارۀ حقیقت ایماان
و رسبت آن با تصریق عقلی را با دقت بیشتفی ترصیف و تقفیف بنر.
بنابفای ه خفس

اصلی ای مقال آن است« :حقیقت ایمان از من ف مالصاررا و

رسبت آن با تصریق عقلی و منطقی ایست؟» یادآوری می رد ب هار

از ایا

مقال تحلیل درستی یا رادرستی تساوی ایمان با تصریق منطقی ریسات؛ رگارراره
ریز بف آن است ایمانْ غیف از تصریق منطقی است و ای امف در های خری

بایار
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تحلیل رد .مسئلۀ ترلی بفرسی صحت ایا اساتنادِ مشاهرر با صاررالمتألهی
است.
ازآرجاب مالصررا در عبارات خرد از واژۀ تصریق استتاده بفده است و تریی
مفاد وی از تصریق یکی از مباری ر فی استه ابتراه ب تحلیل حقیقت تصاریق و
تتاوت تصریق قلبی و تصریق منطقی خراهیم خفداخت.
 .1تصدیق قلبی و تصدیق منطقی

مرنای لغری تصریقه در زبان عفبیه سان بسای را قبارل بافدن (دبدنمنظدور

8080ق ج)833 :84ه بسی را منسرب ب صرق بافدن و سان بسای را راسات
دارست (فیوم 8080ق ج )334 :1است.
در ترصیف ایستیِ تصریق اصطالحی ریز بحثهای مترردی ره اسات با
آیا تصریق همان حکم است یا مجمرعۀ تصارراتِ همافاه باا حکامد تصاریق را
تشکیل میدهر؟ آیا تصریق بسیط است یا مفبب؟ و ...ه ب بحاث متصال آن در
بتب منطقی و تلستی آمره است .آرچ در ای تحقیق مهم است تتاوت میاان دو
مرنای اصطالحی تصریق منطقی و تصریق قلبی است.
 .1-1تصدیق منطقی

تصریقه در منطقه ب مرنای تهم صرقِ قضی است ب همفاه با «ادراکِ وقارع
رسبت یا عرم وقرع رسبت» است .اب سینا در ترعیح تصرر و تصریق مایفریار
ب در علم ب یک یا فاه تقط تصارر آن بارون هایچ صارق و باذبی حاعاف
می رد ب تصرر رام دارد و فاه غیف از تصرر اهزاا قضی ه تصریق ب رابطۀ آرهاا
ریز می ارد« :و التصديق هو أن يحصل فى الذهن نسبۀ هذذ الصذوة إلذى األشذاء
أنفسهء أنهء مطءبقۀ له»( .دبنسینا 8040ق87 :؛ صاردلاین شیردز)383 :8378 ،
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بفای تحقق تصریق منطقی انر مفحل طی می رد (صاردلاین شیردز:8378 ،

383-381؛ فیاض :)84-3 :8310
 .9تصرر طف

اول قضی (مرعرع در قضیۀ حملی و مقرم در قضیۀ فطی )

 .1تصرر طف

دوم قضی (محمرل در قضیۀ حملی و تالی در قضیۀ فطی )

 .1تصرر رسبت و رابطۀ قضی (رسبت اتحادی در حملی و رسبت اتصاالی در
متصل و عنادی در منتصل )
 .0تصرر ایجاب یا سلب رسبته یرنی تصرر حکم
 .5تصریق منطقیه یرنی تهم مطابقت قضی با واقم.
در ای مرنا تقطه سن از تهام صارق قضای و راسات دارسات آن اسات و
ففای

یا عرم ففای

قلبی ب متاد قضی دخالتی در تحقق مرنای تصریق منطقی

ررارد.
همچنی ه بایر تره

رد ب تصریق منطقی اقسامی دارد ب عبارتارر از :

 .9یقی بالمرنی االخو (تهم هازم مطابق با واقم و ثابت)
 .1تقلیر (تهم هازم مطابق با واقم و غیفثابت)
 .1ههل مفبب (تهم هازم ولی غیفمطابق با واقم)
 .0ظن (فهم غیرجازم).
از ای مرنای تصریق با اصطالحات دیگفی ارن تصاریق ر افیه علمای یاا
تصریق ذهنی ریز یاد می رد.
 .1-2تصدیق قلبی

تصریق قلبی ب مرنای ففویارنه بااور دا ات و اذعاان اسات .ابا ساینا در
دارشنامۀ عالیی تصریق را انی مرنا بفده است:
دانستن دو گونه است .يكى اندر رسيدن كه به تازى تصور خوانند ،چنانكهه
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اگر كسى گويد :مردم يا پرى يا فرشته و هر چهه بهدين مانهد ،تهو فهه كنهى و
تصور كنى و اندريابى ،و دوّم گرويدن ،چنانكه بگروى كه پرى هسهت و مهردم
زير فرمانست و هر چه بدين ماند ،و اين را به تازى تصديق گوينهد( .ابهنسهينا،
)5 :3131

منطقداران دیگف ریز ب انی مرنایی از تصریق ا اره بفدهارر:
ا إذ المراد بءلتصديق هءهنء اإلذعءن( .صاردلاین شیردز)318 :8378 ،
ا العلم إن كءن إذعءنءً للنسبۀ فتصديق و الّء فتصوة»( .یزی)80 :8081 ،

در ای مرنای از تصریقه اذعانه باور بفدنه دل سپفدنه اعتقااد قلبای دا ات
رهتت است.
عرم تره ب مرنای لغری و اصطالحی تصریق از یاکسار و رادیاره فافتت
تتاوت میان تصریق منطقی و تصریق قلبی از ساری دیگاف سابب ا اتباهاتی در
ترفیف و بیان ویژفیها و فایط آن ره است .ازای روه ایست است ب خ
تتکیک دو مرنای تصریقه تتاوتهای آرها ریز رو
 .9تصریق منطقی از اقساام اناخته و بیان
ففای

از

رد:
و تصاریق قلبای از مصاادیق

ارسان است .تصریق منطقی تهم صرق قضی و راظف ب مطابقت یاا عارم

مطابقت قضی با واقم است وه در رتیج ه ب حرزۀ بینشی و ناختی ارسان مافتبط
است ولی تصریق قلبیه ب در حقیقت دلسپفدن ب محترای یک فزاره اساته از
مصادیق ففای هاه حبها و بغضهاه و تفهیحات قلبی است.
 .1تصریق منطقی محصرل ترالیتها و اساتنتاجهاای عقاله و تصاریق قلبای
محصرل قلب یا در بفخی اصطالحات عقل عملی است.
با تره ب تتاوت رنسته میتران فتت :عقالْ حاابم در مطابقات یاا عارم
مطابقت یک قضی با خارج استه ب خ

از تصرر طفتی قضی حکام مایبناره
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ولی در تصریق قلبی ب رق

ففای هااه تماایالت و تفهیحاات مطافح اسات

ترالیت قلب (یا عقل عملی) در میان است.
 .9تصریق منطقی امفی غیفاختیاری و تصریق قلبی امفی اختیاری است.
تصریق منطقی مرلرل مقرمات استه بری بیان ب افف مقرمات قضی ای بفای
تصریق آن باتی با ره ذه ِ هف تفدیه خراه راخراهه آن را تصریق میبنار .ولای
در تصریق قلبی ب متتفع بف تصریق منطقی استه تفد منتار است با آرچا با
لحاظ ذهنی تصریق بفده است و راهر و قفای ریز آن را تأییر میبناره اعتقااد
قلبیه اذعان و سفسپفدفی خیرا بنر یا اینک تنها در ذه آن را خذیفتت با ر ولای
علقۀ قلبی ب آن ریابر.
در اینک تصریقِ قلبی ترلی اختیاری است اختالتی ریسته اما دربارۀ تصاریقِ
منطقیه دیرفاه مشهرر آن را غیفارادی و غیفاختیاری مایدارار ولای عارهای با
دخالت اراده در ای حرزه ریز مرتقررار با با عناران طفتاراران ارادهففایای در
تصریق مطفح می با نر .دیرفاه ای مقال ریزه همارنر دیرفاه مشاهرره اراده را در
تصریق منطقی دخیل رمیدارر.
 .1تصریق منطقای ارتبافدار و عارفبافدار ریسات ولای تصاریق قلبای
رتبفدار و عرفبفدار است.
با تره ب اینک تصریق منطقی تهم مطابقت یا عرم مطابقت قضای باا واقام
است و مطابقت و عرم مطابقت امافی تشاکیکی و ارتبافدار و عارفبافدار
ریسته تفد خ

از تصررِ طفتی یک قضی یاا آن را مطاابق واقام ماییابار و یاا

رمییابر .ولی در تصریق قلبی ب ب مرنای دلسپفدن و باور یاتت استه رت و
عرف در میزان دلسپفدن یا اعتقاد و اذعان قابل تصرر است.
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 .1تصریقِ منطقی متأثف از زمین های رواری و اهتمااعی ریسات ولای تصاریق
قلبی تحت تأثیف انی زمین هایی است.
هفانر در تصریق منطقایه زمینا هاای روارای و اهتمااعیِ خاارج از قضای
درففدآوری مقرمات و رحرۀ این
بفخی دیگف رق

آرهاه تأبیر بف بفخای مقارمات یاا غتلات از

داررره انی زمین هایی در داوری و حکام رسابت با طافتی

قضی تأثیف رراررره بلک تفد با بنار هم رهادن مقرمات و قفای ب مطابقت یا عرم
مطابقت قضی با واقم حکم میبنر .بنابفای ه زمین های تفهنگیه اهتماعیه روحی
و نصیتی در تصریق یا عرم تصریقِ منطقی دخالتی ررارد .اما ازآرجاب تصریقِ
قلبی ترلی اختیاری و از سان فافای

اساته در رتیجا ه بافای اذعاانه بااور و

دلسپفدن ب یک قضی ه عرامل رواری و محیطی دخالت میبنر .ب عبارت دیگافه
میتران فتت :در تصریق منطقیه خی تفضهاای روارایه منااتم و ارگیازههاای
اهتماعی اثففذار ریستنر ولی در تصریقِ قلبیه ای امرر عامل اصالی تصاریق یاا
عرم تصریق ارر .همچنی ه الزم ب یادآوری است با تصاریق قلبای منحصاف در
هردهای عفتاری ریست بلک هف تفد مرمارلی مایترارار با مرتقارات خاری
تصریق قلبی دا ت با ر.
 .2شواهد نظریۀ اینهمانیِ ایمان و تصدیق منطقی از نظر مالصدرا

انان ب فذ ته انی مشهرر است ب مالصررا ایمان را منحصف در بُرر عقالری
و مساوی تصریق منطقیه آرهم در مفتبۀ تصریق یقینیه میدارار .طفتاراران ایا
ر فی بفای انی ارتسابی راهری ذبف بفدهارر ب آرها را مفور میبنیم:
ا از همل مشهررتفی عبارت مالصررا ب مررد اساتناد ففوهای از محققاان
برده است تتسیفی است ب وی در ابترای هلر شم اساتار و در طلیراۀ بحاثِ
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الهیات بالمرنی االخو ارائ بفده است .او خ

از ترعایحاتِ مقارماتی درباارۀ

مباحث الهیات بالمرنی االخو میفریر:
بدان كه اين قس از حكمت برترين اجزاء حكمت و همان ايمان حقيقی به خدا
و آيات و معاد است ،كه خداوند در قرآن بيان كرده است« :وَ الْمُؤْمِنُون كُلٌّ آمَن
بِاللَّهِ وَ مَالئِكتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ» (بقره )335 :و نيز «وَ مَ ْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَالئِكتِنهِ
وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فقدْ ضلَّ ضاللًا بَعِيداً» (نساء ،)311 :كه مشهتم بهر
دو عل  :عل به مبدأ و عل به معاد ،است( .صدرالدين شيرازی ،3833 ،ج)3-7 :1

ا بفخی محققان از ای عبارت مالصررا رتیج ففتت ارار با وی ایماان را باا
تصریقِ منطقی یکسان میدارره زیفا آرچ در الهیات بالمرنی االخو مررد ترها
اساات یقاای منطقاای اساات( .رضددو ،طوسد
دبردهیمزدیه آمل

814-810 :8334؛ فیاضد

3 :8310؛

 84 :8330دسفنایار )17 :8330 ،بفخی محققانه عالوه باف اینکا

تساوی ایمان با تصریق منطقی را ب مالصررا رسبت دادهارره ریشۀ یکسان دارست
ایمان با تصریق منطقی را ریز مرفتی بفده و آن را در عرم تره ب ا تفاک لت یِ
تصریق و تتاوتهای تصریقِ قلبی و تصریقِ منطقی دارسات ارار( .فیاضد

:8310

)80

ا مالصررا در هلر اول تتسیف قفآن الکفیم عباارت دیگافی دارد با بفخای
دیگف از رریسنرفان ب آن استناد بفدهارر (خایم و ماجدا« :)134 :8333 ،اشذءة
فاهء انءة [مءهاۀ االيمءن و أنه مجرد العلم و التصديق]» (صداردلاین شدیردز8366 ،

ج.)103 :8
عبارت دیگف مالصررا ب مررد اساتناد بفخای رریسانرفان (رضدازدیه جدوز،

 )13 :8310قفار ففتت انی

است ...« :أنّ االيمءن مجرّد العلم و التصذديق» (همدان

ج .)141 :8ای عبارت فراه رو نی مفده ره اسات باف اینکا مقصارد از ایا
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تصریق تصریقِ منطقی است ب ررعی از علم ب مارمیآیره را تصاریق لغاری.
(دبردهیمزدیه آمل

)84 :8330

ا مالصررا در هلر رنست تتسیف قفآن الکفیم خرد مایرریسار ...« :المختذءة
عندنء من أنّ االيمءن هو عبءة عن نفس التصديق و العرفءن ،و أنّ األعمذء خءةجذۀ
عنه» (همدان ج .)141 :8بفخای رریسانرفان ایا عباارت را فاراه ایا ارتسااب
دارست ارر ب مالصررا ایمان را مجفد علم و اعتقاد و تصریق یقینی مفده اسات.
(دکدریان و گلستانه )34 :8338

ـ برخی از این عبارت صدرا نتیجه گرفتهانـد هـه ا اینـا

عوـم

را

رنـ

مترادف میداند( .رضازدیه جوز« :)10 :8310 ،و لفظ العلم أيضء ممّء وقذ التصذري
فاه على مء كءن بإزائه ،فإنّه كءن مطلقءً على معنى العلم بءللّه و بآيءتذه و بأفعءلذه فذ
عبءد و خلقه ،فكءن مرادفءً لإليمءن و الحكمۀ( ».همان ج)168 :8

ـ شـادد بدـدا بـراا ایـن ادـتماد جنوـر مدصـدرا در هتـا النشـاعر ادـ

هـه

مینویسـد« :فءلعلوم اإللهاۀ ه عان اإليمءن بءهلل و صفءته» (صاردلاین شیردز:8363 ،

 )3یا ای عبارت ب در تفسیر قرآ الرریم بیان ره است« :فءلعلم بءاللهاذء هذ
االصل ف االيمءن بءهلل» (همو  8366ج .)181 :8برخی نویسمدگا با توجـه بـه ایمرـه
عووم الهی دنا برادین الهیات بالندمی االخصاند چمین برداش
اینا را دنا مدرف

بردانی توقی هرد اد ( .دبردهیمزدیه آمل

هـرد انـد هـه ا
)84 :8330

ا حکیم یفاز در عبارت دیگفیه عم تحلیل رابطۀ ایمان و عماله تصافیح
بف ای هماری تصریق و تحقیق با ایمان دارد« :فإن االيمءن -الذي هذو عبذءة عذن
التحقاق و التصديق -اسّ ،و العمل الصءلح كءلبنء علاه ،و الغنء بأسّ ال بنء علاذه».
(صاردلاین شیردز 8366 ،ج)873 :1
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 .3نقد شواهد استنادی در اینهمانی ایمان و تصدیق منطقی در مالصدرا

آرچ تا بنرن بیان ر مهمتفی عبارات مالصررا برد ب حساب ظااهفه تسااوی
ایمان و تصریقِ یقینی و بفهاری را تأییر میبنره لک ب ر ف میرسار با انای
استنتاهی ب راحتی قابل تأییر ربا ر .بفای ترعیح بیشتف بایر صرر و ذیل هفیاک
از عبارات و ریز مباری صررالمتألهی مررد تره با ر.
 .1-3بررسی شاهد اول

مالصررا در ادامۀ عبارت رقل ره از هلر شم استار میفریر با خراورار
متتکفان در مبرأ و صنم و آیات الهی و عجایب خلقت و مرااد را مارح بافده و
بساری را ب از تتکف در گتتیهای خلقت سفباز میزرنر مالمت بافده اسات و
سپ ه رتیج ففتت است ب علم ب حکمت الهی و مرفتت رت ه یرنی علام با
مبرأ و مراده همان سرادت ابری است( .صاردلاین شیردز 8318 ،ج)3-1 :6

ای ترعیحات رو

میسازد ب مقصرد صررالمتألهی منحصف با مراارتی

ریست ب تقط با بفهان و یقی بالمرنی االخو در منطق حاصل رده زیفا تأمال
در صنم الهی و آیات خلقات ا با همگای از حقاایق محسار ارار ا لزوماا از
مصادیق بفهان منطقی ریست .مالصررا ریاز ارراان ساایف منطاقداراان بلیات و
عفورت و دوام را از فوط بفهان میدارر .ب همی دلیله تأمال در طبیرات با
امفی محسر
خ

و هزئی است مصراقی از بفهان منطقی ریست .حتی افاف بسایه

از تأمله استراللی را در ذه سامان دهره ای استرالل لزوما بفهان مصاطلح

در صناعات خم

ریست .رکتۀ دیگف آرک مالصرراه در همی عبارته الهیات را

ایمان حقیقی و ر مطلق ایمان دارست است .مقصارد مالصاررا از ایماانِ حقیقای
ایمان بامله یرنی مفاتب باالی ایماانه اسات و ایشاانه در اینجااه در مقاام بیاان
حقیقت ایمان ریست.
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بی ایمان حقیقی و حقیقت ایمان تتاوت وهرد دارد :ایمان حقیقی ب مرناای
ایمانِ راستی و واهر فایط بمالِ ایمان است و حقیقت ایمان ب مرناای مطلاق
ایمان استه ب بیارگف مقرمات ماهیت ایمان میبا ره و مالصرراه در ایا مقااله
در صرد تبیی ایمان حقیقی است .اهر ای مطلب سان مالهاادی سابزواری
است ب در ترعیح همی عبارت ب ایمان حقیقی ا اره بفدهه میرریسر:
فإن اإليمان الحقيقی هو التصديق اليقينی و يهدخ فهی اإليقهان بهال اإليقهان
بصفاته و فی اإليقان بمالئكته اإليقان بالعقول الطوليه و العرضهي و فهی اإليقهان
بكتبه اإليقان بالنفوس الكلي و المنطبعه و فهی اإليقهان برسهله اإليقهان بهالعقول
الصاعدة و اإليقان بالمعاد( .صاردلاین شیردز 8318 ،ج)1-7 :6

عرم تمایز میان حقیقت ایمان و ایمانِ حقیقی از ر ف بفخی محققاانِ بفهسات
خنهان مارره است و همی امف سبب تتسیف راصراب باالم مالصاررا اره اساته
انان ب استاد تیاعی فتت است« :بنابفای ه ر فِ ایشان در باب حقیقت ایمان یا ب
تربیف دیگفه ایمانِ حقیقی همان علم تصریقی و ب تربیف دیگافه تصاریق منطقای
است( ».فیاض

)3 :8310

 .2-3بررسی شاهد دوم

همانطرر ب فذ ته بفخی رریسنرفان (خایم و ماجا )134 :8333 ،ب ایا
عبارت مالصررا در طلیرۀ بحث تتسیف استناد بفدهارر ب فتت است« :اشءة فاهذء
انءة [مءهاۀ االيمءن و انه مجرد العلم و التصديق]» (صداردلاین شدیردز 8366 ،ج:8

 .)103لک ارربی دقت در مت رو

میسازد ب تفاز دوم ا یرنی عبارت «مءهاۀ

االيمءن و أنه مجرد العلم و التصديق» ا ب

اهر اصالی بافای ایا ارتسااب بارده

استه از خرد مالصررا ریست بلک در عنرانبنری رُسَ و از سری محققان اعات
ره است و ازای روه در قالب قفار ففتت است .ب همی دلیله رمایترارار ایا
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تفاز اهری بف مرعا با ر.

اما با صف ر ف از عنرانه محترای ای بحث در تتسیف ایست؟ مل صاررا در
ای بن

از تتسیف دربارۀ حقیقت ایمان و مرفتات مایرریسار« :ایماان و ساایف

مقامات دی مفبب از س امف است :مرار ه حاالت و اعمال .مرار

مارنر علام

ب خرا و صتات و اترال او و حاالتی مارنر رویگفداری از هرات عادی و طبیری
و اعمال مارنر رماز و روزه و  ». ...وی ادام میدهر« :از رگاه عارام و محصاالری
ب ب قیل و قال ا تغال داررر علمد مبرأ بفای حاالت است و حاالتد مبرأ اعماال.
در رتیج ه اعمالْ اصل و هر ِ حقیقی مفده می ررر .ولی در ر ف بساری ب از
مشفب وحی الهی مفتزق رهارر مسئل بفعک

استه یرنی اعمال سبب خیرای

حاالت ره و حاالت سبب علم و مرفتت می رد( ».صداردلاین شدیردز8366 ،
ج)103 :8

ایشانه سپ ه ب تحلیال مرفتات با خارا و رابطاۀ آن باا حااالت خفداختا ه
میرریسر:
ففائدة إصالح العم إصالح القلب ،و فائدة إصالح القلب أن ينكشف له جالل
اللّه فی ذاته و صفاته و أفعاله .فأرفع علوم المكاشهف ههی المعهار االيمانيّه و
معظمها معرف اللّه ث ّ معرف صفاته و أسمائه .ث ّ معرف أفعاله فهی الغاي األخيهرة
التی يراد ألجلها تهذيب الظواهر باألعمال ،و تهذيب البواطن باألحوال فإنّ السعادة
بها تنال ،ب هی عين الخير و السعادة و اللذة القصوى( .همان ج)144 :8

انانب مالح

می رده وی باالتفی سطرح مرفتت ب خرا را مرفتتهاای

بشتی مفده است ب از راه تهذیب قلب و طهارت باط ب دستمایآیار .ایا
عبارات رشان میدهر ب مقصرد وی از مرفتتد مرفتتِ حصرلی بفهااری ریساته
زیفا مرفتتِ حصرلیِ بفهاری ارتباطی با حاالت درورای و تهاذیب محقاق رارارد
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بلک تابم مقرمات استه و بفای هف ماؤم و ملحاری ریاز اقاماۀ انای بفهااری
ممک است .از همی روه در عباراتی ب علم ب الهیات را رب اصلی در ایمان ب
خرا مرفتی بفده [مارنر عبارت اساتار و عباارت بتااب تتسایف القافآن الکافیم]
رمیتران ادعا بفد ب مقصرد وی منحصفا بفهان منطقی استه بلک میتران ادعاا
بفد ب سنن

بیشتف راظف ب مرار

بشتی برده است ب از راه تهذیب حاصال

می رد .مرفتتی ب در ای بحث مطلرب مالصررا میبا ر مرفتتی است ب خ
از اترال و حاالت و ریاعات بسب ره است و ای مرفتت را رمیتران با بفهان
منطقی یکسان دارست .ویژفیهای دیگفی ب مالصررا بفای انی مرفتتای بیاان
بفده ای مرعا را تأییر میبنر .بفای رمرر ه صررالمتألهی ه در ادامۀ همان بحاثه
علم ب خرا را اصل در ایمان مرفتی بفده و در ترعیح ای مرفتت آورده است:
فالعل باإللهيّات هی األص فی االيمان باللّه و رسوله ،و ههی المعرفه الحهرّة
التی ال قيد عليها و ال تعلّق لها بغيرها ،و ك ّ ما عداه عبيد و خدم باالضاف فإنمها
يراد ألجلها ،و هی أيضا معطهى أصهولها و مثبهت موضهوعات مسهائلها و محقّهق
مبادی ،براهينها و غايات مطالبها( .صاردلاین شیردز 8366 ،ج)144 :8

او از مرفتتِ آزادی سن میفریر ب هیچ قیر و ترلقی ب غیف ررارد و انی
مرفتتی افف رگرییم مساوی یقی منطقی ریسته منحصف در آن ریسته ب ویاژه باا
تره ب اینک مکفرا از تطهیف باط و اعفاض از هرات ب عناران مقارمات ایا
مرفتت رام میبفد.
صررالمتألهی در مرارد دیگفی ریز ب مرفتت مطلرب در ایمان ا اره میبنار.
بفای رمرر ه ایشان میرریسر:
 ...إنّ االيمان الحقيقی ليس مجرد القول بالشهادتين ،ب عبارة عهن اعتقهادات
مخصوص يقينيّ  ،و علوم حقّ برهانيّ او كشهفيّ  .و قهد ثبهت إنّ العله الحاصه
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للنفس بالبرهان ليس يمكن الزوال عنها .فك ّ من تحلّهت نفسهه بااليمهان باللّهه و
اليوم اآلخر و المالئك و الكتب و الرس و الشهداء فال يمكن زوال إيمانهه علهى
التحقيق( .همان ج)70 :3

ای عبارات فریای آن است ب تمفباز وی باف ثباات و زوالراخاذیفی ایماان
است و ب همی دلیله آن را منحصف ب مرفتت بفهاری رکفده و بشف را ریاز در
بنار بفهان آورده است .لک هنگام رقل ای هملا در باالم بفخای رریسانرفان
عبارتِ مرفتت بشتی حذ

ره و تنها بف بفهان تکیا

اره اسات( .خدایم و

ماجا )136 :8333 ،خالصا آرکا مافاد مالصاررا از مرفتات و علام در ایماان
منحصااف با بفهااان منطقاای ریساات .ایا امااف بااا مالح ااۀ مباااریِ علاام ناساای
صررالمتألهی و وهردی دارسات علامه باازخراری مفاتاب علام رازد مالصارراه
بازفشت علم حصرلی ب حضرری و اتحاد عاالم و مرلارم تصاریفی رو ا تاف
می رد.
 .3-3بررسی شاهد سوم

سرمی عبارت مررد استناد رریسنرفان هملۀ دیگفی از صررا در تتسیف قافآن
الکفیم است ب فتت است ...« :أنّ االيمءن مجذرّد العلذم و التصذديق» (صداردلاین

شیردز 8366 ،ج )141 :8رو

رن مقصرد مالصررا در ای همل منرط با آن

است ب ابتراه مقصرد وی از علم و تصریق آ کار رد وه ساپ ه دلیالِ اعاات
رن «مجفد» تحلیل رد .مقصرد مالصررا از تصریقه با تره ب عبارت خی
می رد؛ ایشاانه خا

عبارت ترقه رو

از

از بیاان مقارماتیه حقیقات ایماان را

مرفتت قلبی دارست و ارجام اعمال را مقرماتی بفای تحصیل ایا مرفتات قلبای
قلمراد بفده است:
فإذا تقرّرت هذه المقدّمات ،فقد عل إنّ األص فی االيمان هو المعرف بالجنان.
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و أما العم باألركان فإنّما يعتبر لتوقّف المعرفه علهى إصهالح القلهب و تههذيب
الباطن و تلطيف السرّ و توقّفها على فع الحسنات و ترك السيّئات( .همان ج:8
)141

البت ه بفخی رریسنرفاری ب ب عبارت مذبرر استناد بفدهارره بالتاصل ه ب ای
عبارت مالصررا ا اره داررر ب « وااليمءن هو العلم بءهلل و الاوم االخر علمءً يقاناءً و
تصديقءً قلباءً» (شیردز 8366 ،ج 8ص)403ه ب در ای ا ارهه بف علم یقینی اساتناد
ره ولی بف تصریق قلبی تکی رشره است (دبردهیمزدیه آمل

)84 :8330

از ای عبارت مالصررا آ کار می رد:
ا وی ب تتاوت تصریق قلبی و تصریق منطقی تره دا ت است؛
ا حقیقت ایمان را تصریق قلبی میدارر و ر تصاریق منطقایه زیافا تصاریق
منطقی ر در مرط قلب های دارد و ر ب ارجام اعمال و تهذیب بااط مترقاف
است.
بنابفای ه مقصرد مالصررا از تصریق تصریق منطقی و بفهاان یقینای ریساته
همان فرر ب ایشان در سایف آثار خری

ب ای امف تصفیح میبنر با تصاریقی

ب در ایمان مرر ف است تصریق قلبی اسات« :اعلم انّ هذذ اآليذۀ دالّذۀ علذى أنّ
االيمءن هو التصديق و االعتقءد بءلقلب» (صاردلاین شیردز 8366 ،ج 3ص.)044
اما هر

صررالمتألهی از اعات بفدن قیر «مجفد» خارج بافدن اا ایازی

است؟ خاس ب ای سؤال از دالیل

فار ای ب مالصررا در ادام آورده رو

می رد .من رر وی آن برده ب عمل یکی از اربان ایمان ریسته ر آرک بنراهار
هریت ایمان را با هریت تصریق یکی برارر.
یادآوری ای رکت عفوری است ب مالصررا مراه با تراریف فرراافرری از
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حقیقت ایمان در ههان اسالم استه از بساری ب عمل را رب ایمان میدارنر تاا
بساری ب بفای عمل هیچ هایگاهی قایل ریستنر .وی میبایست مرعم خری

را

در بفابف ای آرا تریی بنر .ازایا روه ایشاان در صارد تحلیال هایگااه عمال در
ماهیت ایمان بفمیآیر و رشان میدهر ب عمل از اهزاا ایمان ب حسابرمیآیر.
اولی دلیل مالصررا ای است ب خراورر ایمان را ب قلب اعات بفده اسات.
مثاله در ترصیف مؤمنان تفمرده است« :أُولئِكَ كَتَبَ فِ قُلُوبِهِمُ الْإِيمذءنَ» (ماایلده:

 )11و در ترصیف مناتقان آمره است« :الَّذِينَ قءلُوا آمَنَّء بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ»
(مائاه )08 :و ریاز «وَ لَمَّء يَدْخُلِ الْإِيمءنُ فِ قُلُوبِكُمْ» (حاردت )80 :و «وَ قَلْبُهُ مُطْمَذئِن
بِءلْإِيمءنِ» (نحل .)846 :ای ترعیحات همزمان مقصرد اصلی مالصاررا از تصاریق
را ریز آ کار میسازده زیفا هایگاه تصریق منطقی قلبِ مصاطلح قافآن ریسات و
رتاق در آن مرنا ررارد.
دلیل دوم مالصررا ای است ب خراورره در مارارد بسایاریه ایماان و عمال
صالح را با یکریگف ذبف بفده است و افف عمل صالح هزئی از ایمان برده ذبف آن
لغر و تکفار برد( .صاردلاین شدیردز 8366 ،ج )141 :8خا ه افاف وی در ابتارای
بحث میفریر :ایمان تقط علم و تصریق استه در مقام رتیِ دخالتِ عمال بارده
است.
دلیل سرم مالصررا (همان) ای است با خراورار متراال در مارارد متراردی
ایمان را همفاه با مراصی ذبف بفده است« :الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمذءنَهُمْ بِظُلْذم»
(دنعام )11 :و همچنی ه آیۀ «وَ إِنْ طءئِفَتءنِ مِنَ الْمُؤْمِنِانَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَاْنَهُمذء فَذإِنْ
بَغَتْ إِحْداهُمء عَلَى الْأُخْرى فَقءتِلُوا الَّتِذ تَبْغِذ » (حادردت .)3 :در ایا دلیال ریازه
مالصررا قصر دارد ب رشان دهر عمل در حقیقت ایمان داخل ریست.
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دلیل اهارم صررالمتألهی استناد ب آیۀ «ال إِكْرا َ فِ الدِّينِ» (بقره )146 :است و
بف خایۀ آن میفریر« :ایمان از امرر اعتقادی است و مارنر رتتارهای بارری ریسات
ب بتران تفدی را ب آن مجبرر بفد( ».صاردلاین شدیردز 8366 ،ج )143 :8اینکا
وی ایمان را در مقابل اعمال برری قفار میدهر ریز اهری دیگف بف ای مرعاست
ب مقصرد اصلی مالصررا در ای مباحث ای اسات با عمال و رتتاار یکای از
اهزاا ایمان ریست .البت ه مالصررا ا هفانر عمل را از اهزاا ایمان ب مارریاورده
است ا در مراعم فررافرن از آثار خری ه ب

اکلیه تاأثیف عمال را در تحقاق

ایمان حقیقی و مشاهرۀ عقلی و غیبی بیان بفده استه بری مرنا ب عملِ صاالح
زمین ساز اصالح قلب و استرراد بفای رسیرن ب ایمان حقیقی مای ارد( .همدان
ج)146 :8

بنار هم رهادن صرر و ذیل ای عبارات رو نگف آن است ب هر

مالصاررا

از بلمۀ «وحره» در هملۀ «أنّ االيمءن مجرّد العلم و التصديق وحذد » منالتات باا
دیرفاه خرارج و رتی هزئیت عمل در ایمان برده استه ر اینک بنراهر همارنار
مفهئ ه هریتِ هستی ناسارۀ ایمان را از سن مرفتات برارار .دساتکم مایتاران
فتت :وی در ای عباراته اساساه در مقام بیان ای مطالب ریست.
 . 4-3بررسی شاهد چهارم

اهارمی عبارتی ب سبب ره است بفخی اتفاد ای هماری ایمان باا تصاریق
منطقی را ب مالصررا رسبت دهنر تافاز دیگافی از تتسایف قافآن الکافیم اسات:
«المختءة عندنء من أنّ االيمءن هو عبءة عن نفس التصديق و العرفءن ،و أنّ األعمذء
خءةجۀ عنه»( .همان ج)141 :8

ای همالت ریز در ادامۀ اهر قبلی بیان ره است و هر

اصلی آن خاارج
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ساخت عمل از ترفیف ایمان است .مقصرد از تصریق ریز با تره با تفازهاای
خیشی ِ سن مالصررا رو
مطفح میبنر« :رتیجۀ ای سن

ر .مالصرراه در ادامۀ همی هماالته ا اکالی را
ما آن است ب اقافار زبااری از ترفیاف ایماان

خارج رد و ای خفق اهماع است ».ویه ساپ ه با آن خاسا مایدهار .ایا
همالت ادعای رگاررره را تأییر میبنر ب من رر مالصرراه در ای مقاامه تحلیال
هایگاه عمل و اقفار زباری در حقیقتِ ایمان است ب مررد رزاع متکلمان است.
 .5-3بررسی شاهد پنجم

بفخی رریسنرفان ب ای تفاز از سن صررالمتألهی استناد بفدهارر با طباق
آنه علم را متفاد

با ایمان و حکمت دارست است:
و لفظ «العل » أيضا مما وقع التصريف فيه على مها كهان بإزائهه ،فإنّهه كهان

مطلقا على معنى العل باللّه و بآياته و بأفعاله فهی عبهاده و خلقهه ،فكهان مرادفها
لإليمان و الحكم ( .همان ج)168 :8

بیاعتنایی ب صرر و ذیل عبارات صرراالمتألهی و تقطیم همالت او زمین ساز
بفدا تهایی راروا ره است .عبارت مذبرر تفازی از سن مالصررا است با
خالصۀ آن فزارش می رد:
مالصرراه ابتراه حقیقت ایمان وه سپ ه مفاتب ایمان را مرفتای مایبنار .وی
مرتقر است :ایمان در عف

فع تصریق ب تمام ایزهایی با عافورتا از دیا

مفده می ررر( .همان ج )140 :8با تره ب ترعیحات قبله رو ا اسات با
مفاد وی از تصریق تصریق قلبی اسات .مالصارراه ساپ ه باا ترها با مبااری
وهرد ناختی خری ه ب تشکیکی باردن ایماان ا ااره دارد و مفاتاب ایماان را
ترعیح میدهر:
اولي مرتبۀ ايمان اقرار زبانی به شهادتي است ،در حالیكه قلب نسبتبه آن
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غافل يا منكر است .مرتبۀ دومْ آن است كه فردْ كلمۀ توحيد و سناير ضنروريا
دي را تصديق كند .اي مرحله مانند تصديقِ عموم مردم است كه صنر اعتقناد
بوده و هنوز به يقي نرسيده است .مرحلۀ سوم آن است كه اي معار ايمنانی را
شناخته و با كمک كشف عرفانی يا تصديق برهانی و علم يقينی تصديق كند ،كنه
اي حقيقت به واسطۀ نوری است كه خدا در قلبِ هركسی بخواهد میاندازد .اين
مرتبه از ايمان همان ايمان حقيقی است ،كه پيامبر از حارث بنزيد انصاری سنؤا
كرد كه عالمت حقيقت ايمان تو چيست و او پاسخ داد :اينكنه بهشنت و نهننم را
عيناً مشاهده میكنم .مرحلۀ چهارم آن است كه انسان چنان مستغرق نور احنديت
شود كه در هستی ،كسی را به نز او نبيند كه اي مقام بنرای كمللني از عرفنا و
اولياست( .همان ج)144 :8

مالصررا ادام میدهر ب تایرۀ مقام اول حفمت تقهی هان و مال تفد است و
رتیجۀ مقام دوم ارجام اعمال عبادی است تا در مفحلۀ برر با اصاالح و تهاذیب
قلب بپفدازد و در ای مفحل ه مرفتت وی تکامل یابر و ب ایمان حقیقی بفسر ب
مشاهرات عالم غیب و ملکرت است( .همان ج)146 :8

ای عبارات ریز بفدا ت رگاررره از بالم مالصررا را تأییر میبنر:
ا وی بی ایمان حقیقی و حقیقت ایمان تتاوت رهاده است [بفخی ویژفایهاا
راظف ب ایمان حقیقی و مفتبۀ باالی ایمان استه مارنر مفتبۀ سرم].؛
ا وی قطرا عمرم مفدم راه ب در مفحلۀ دوم هستنره مؤم میدارره هفانر ب
هرد عقلی و قلبی رفسیره با نر؛
ا مقصرد وی از مرفتت در انی عباراتی منحصف ب علارم حصارلی بفهااری
ریسته زیفا سن از مشاهرۀ غیب و ملکرت است.
آرچ در مفحلۀ سرم سبب تأییر ایمان می رد منحصف ب بفهان عقلی ریسته
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بلک بشف عفتاری را ریز امل می رد و هف دو در زوالراخذیف بردن مشتفکارر.
مالصرراه خ

از ترعیح مفاتب ایمانه در بحثی با عنران «تنریف عقلی»ه آورده

است« :ایمان حقیقی همان است ب ب واسطۀ آنه ارسانِ حیراری ب ارسان حقیقای
عقالری تبریل می رد و در وهرد اخفویِ باقی خاری

از قاره با ترال تباریل

میففدد( ».همان ج)143 :8

رکتۀ مهم آن است ب وی اصطالحات منتلتی ب در علرم ب ای مفتب ا اره
داررر را یادآوری میبنر و میفریر :همۀ ای اصطالحات با زباانهاای منتلاف
راظف ب یک حقیقت ارره بری صررت ب فاه از ای مفتب ب ررر تربیاف مای ارد
(همان ج)143 :8ه مارنر آیۀ «وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوةاً فَمء لَهُ مِنْ نُوة» (ندور )04 :و
يا آيه «يَسْعى نُوةُهُمْ بَاْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمءنِهِمْ» (حایا)81 :ه فاه از آن ب حکمت تربیف
می رده مارنر آیۀ «وَ مَنْ يُؤْ َ الْحِكْمَۀَ فَقَدْ أُوتِ َ خَاْراً كَثِاذراً» (بقدره)163 :ه با باف
همی اسا ه هف حکیمی مؤم است هف مؤم حقیقی حکیم اسات (همدان ج:8

)164ه فاه قفآن ای هایگاه را با تق مرفتی میبنره مارنر آیاۀ «لِاَتَفَقَّهُوا فِ الدِّينِ وَ
لِاُنْذِةُوا قَوْمَهُمْ» (توبه)811 :ه ب البت ه مقصارد از «تقا » اناخت تافوع در احکاام
فعی و ظفاتتهای آن ریسته و فاه از آنمفتب ب علام بتااب و سانت تربیاف
می رد (همان ج ،)168 :8مارنر آیۀ «يُزَكِّاهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتءبَ وَ الْحِكْمَۀَ» (جمعه)1 :ه
ب در اصطالح صرتی از ای مقام با لتظ ترحیر یاد می ارد (همدان ج )161 :8و
در اصطالح تیلسرتانه ب آن عقل مستتاد فتت می رد (همان ج)161 :8

ای اصطالحات ب بیارگف مفاتب منتلف ایمانارر در آثار دیگف مالصررا ریاز
ب بار رتت است( .همان ج 318 :3و ج )311 :0لک بفخی رریسنرفان فمان بفدهارر
ب مالصررا بهتفی ترفیف ایمان را «مجفد علم و تصاریق» دارسات اسات و با
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ه بقیۀ مرارد را از آثار ایمان مفدهارر( .خایم و ماجدا)344 :8333 ،

در حالی ب مالصررا ب رو نی در هلر رنست تتسیف القفآن الکفیم ترعیح داده
است ب ای عبارات بیارات فررافرری از یک حقیقت است.
آرچ ب عنران اهر خنجم مررد استناد اسات اصاطالح اول اساته با مفتباۀ
باالی ایمان یا همان ایمان حقیقی با اصطالح حکمت و علم مفدا
استه ر مطلق ایمان .مالصررا در آثار خری

دارست

اره

بارها از مفتبۀ باالی ایمان یا ایمان

حقیقی با عباراتی ارن ررر ایمانه ررر قلبیه ررر اتاع ره از خرا و  ...یاد بافده
و ویژفیهای خاصی را بفای آن بف مفده است (صداردلاین شدیردز 8366 ،ج:8

 167 160و  )381ولی ای

فایط بافای بااالتفی مفتباۀ ایماان اساته را بافای

حقیقت ایمان.
 .6-3بررسی شاهد ششم

شمی عبارتی ب مررد استناد بفخای رریسانرفان اسات از بتااب المشااعف
ارتناب ره است« :فءلعلوم اإللهاۀ ه عذان اإليمذءن بذءهلل و صذفءته» (صداردلاین

شیردز.)3 :8363 ،
انی تصرر ره است ب مقصرد مالصررا از علرمد بفاهی منطقی و تلساتی
در حرزۀ خرا ناسی استه در حاالی با صاررالمتألهی بهتاف از هافب

دیگاف

مقصرد خرد را ترعیح میدهر .وی در ادامۀ همی همالت میرریسر« :ای علرم
از سن مجادالت بالمی یا تقلیرات عام یا بحرث ماذمرم تلساتی یاا تنایالت
صرتیان ریست بلک از رتایج تربف در آیاات و ملکارت و ریاز ارقطااع از اوهاامی
است ب اهل هرل ب آن دااررر( ».همان )3 :ای ترعیحات فریای آن است با
مرفتتی ب وی آن را مساوی ایمان دارست استه اساساه از علرم رسمی و بحثی و
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مساوی تصریق منطقی ریست .آرچ با تتکف و ارقطاع از هرات و اوهام حاصال
می رد لزوما بفهان منطقی ریست.
 7-3بررسی شاهد هفتم

اهری ب میترارر ای هماریِ ایمان با تصریقِ منطقی را ب مالصاررا

واخسی

رسبت دهر ای عبارت مالصررا است ب در مقام بیان رسبت ایمان و عمل آورده
است« :فإن االيمءن -الذي هو عبءة عن التحقاق و التصديق -اسّ ،و العمل الصذءلح
كءلبنء علاه ،و الغنء بأسّ ال بنء علاه( ».صاردلاین شیردز 8366 ،ج)873 :1

ترصیف ایمان ب تحقیق و تصریق ممک است مرهم بفدا تی بی بفدا ات
مشهرر رده در حالی ب فتت

ر با بناار هام رهاادن ساننانِ دیگاف مالصاررا

درمییابیم ب مقصرد وی از تصریق تصریق منطقی و بحثی ریست بلک تصاریق
قلبی استه ب میترارر ب رتایج بفاهی منطقی ریز ترلق بگیفد ولی منحصف در آن
ریست.
تحلیلهای خی فتت راظف ب بفرسی راهر دال بف تسااوی ایماان و تصاریق
منطقی در ر ام حکمت صررایی برد .اما سایف مباحث درباارۀ حقیقات ایماانه از
همل هایگاه عمل در ایمانه ریازمنر تحقیق مستقلی استه ب ویاژه باا ترها با
ترفیتی ب مالصررا بفای ترل و رسبت آن با علم و احرال و صتات قایل است.
نتیجهگیری

از ای تحقیق سانج

هر

ایا اساتناد مشاهرر بارد با ایماان را در دیارفاه

مالصررا با تصریق منطقی یکسان دارست ارر .بفرسی راهر ارائ ره رکات ذیل
را رو

ساخت:

ا تصریقی ب مالصررا در ترفیف ایمان از آن یااد مایبنار تصاریق منطقای
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ریست بلک تصریق قلبی است .البت ه ای تصریق قلبی میترارر با رتیجاۀ بفهاان
ریز ترلق فیفد ولی منحصف در آن ریست.
ـ ـ بایــد بــه تفــا ت اینــا

قیقــی

قیق ـ

اینــا توجــه داش ـ  .بســیارا از

یژگیدایی هه مدصدرا بیا میهمد براا مراتب باالا اینـا ادـ

نـه قیقـ

اینا .
ـ عوم مدرفتی هه صدرالنتألهین در تدریف اینا بیـا مـیهمـد لو مـام مسـا ا
تصدیق ممطقی نیس  ،زیرا آ را نتیجر ا وال اعنال میداند.
ـ تریه بر بردا به دلیل یژگی ز الناپذیرا آ اد

این یژگی در هشف

برخی دیگر از مراتب یقیمی نیو یاف شدنی اد .
با توجه به نرات فوق میتوا گف  :نسب
به مدصدرا نار اد .

داد تسا ا تصدیق ممطقـی اینـا
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کتابنامه

ا ابفاهیمزاده آملیه عبراهلل (« .)9110وحرت یا دوفارگی علم و ایمان در حکمت مترالی »ه آیی
حکمته ش11ه ص.11-1
ا اب سیناه حسی ب عبراهلل ( .)9111دارشنامۀ عالییه مقرم ه تحقیق و حرا ی محمر مری و
محمرسریر مشکرهه چ1ه همران :دارشگاه برعلی سینا.
ا ااااااااااا (9000ق) .الشتاه المنطقه تحقیق سریر زائره قم :بتابنارۀ آیتاهلل مفعشی رجتی.
ا اب من رره محمرب مکفم (9090ق) .لسان الرفبه تحقیق احمر تار ه چ1ه بیفوت :دار التکف
للطبءعۀ و النشف و الترزیم.
ا استنریاریه سیمی ( « .)9110رویکفد تلستی بالمی ب ایمان در تلستۀ دبارت و مالصررا»ه
ارریشۀ دینیه ش50ه ص.10-11

ا ا رفیه ابرالحس (9000ق) .مقاالت اإلسالمیی و اختال

المصلی ه آلمان :ویسبادنه تفار

تاینف.
ا اببفیانه رعاه و تهیم فلستار (« .)9119حقیقت ایمان از دیرفاه مالصررا و عالم

طباطبایی»ه حکمت صرراییه

9ه ش9ه ص.11-11

ا بغرادیه عبرالقاهف (9001ق) .التفق بی التفق و بیان الفرقۀ النءجاۀ منهمه بیفوت :دارالجیل ا
داراالتاق.

ا خادمیه عی اهلل و قریس ماهری (« .)9111ایستی ایمان از دیرفاه مالصررا»ه تلستۀ دی ه
دورۀ99ه شه ص.110-111

ا ااااااااااا (« .)9110بفرسی مقایس ای ایمان از دیرفاه مالصررا و بفبگرر»ه تصلنامۀ
ارجم مرار

اسالمی ایفانه ش5ه ص.991-11

ا رعری طرسیه سیرمجتبی ( .)9110ایمان در قفآن بفیمه متهرم و فرر هاه تهفان :دارشگاه
امام صادق
ا صررالری

.
یفازیه محمرب ابفاهیم ( .)9111المشاعفه تحقیق هارفی بفب ه چ1ه تهفان:

بتابنار طهرری.
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ا ااااااااااا ( .)9111تتسیف القفآن الکفیمه تحقیق محمر خراهریه چ1ه قم :بیرار.
ا ااااااااااا (9119م) .الحكمۀ المتعءلاۀ فى االسفءة العقلاۀ االةبعۀه چ1ه بیفوت :دار احیاا
التفاث.
ا تنفالری رازیه محمرب عمف (9099ق) .المحصل ه مقرم و تحقیق حسی اتایه عمان:
دارالفازی.

ا تیاعیه غالمفعا (« .)9110حقیقت ایمان از من ف مالصررا و عالم طباطبایی»ه خژوه های
تقهیه

9ه ش9ه ص.10-5

ا تیرمیه احمرب محمر (9090ق) .المصباح المنیف تی غفیب فح الکبیفه چ1ه قم :داةالهجر .
ا قاعی عبرالجباره اب احمر (9011ق) فح االصرل الخمسۀه تحقیق احمرب حسی ابىها مه
بیفوت :داراحیاا التفاث الرفبی.
ا یزدیه عبراهللب
االسالمی.

هاب الری ( )9091الحءشاۀ علی تهذیب المنطقه چ1ه قم :مؤسسۀ النشف
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