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  ايمان از ديدگاه مالصدرا
  

 ∗مهرجرديالدين وحيدي  شهاب
 

 

  :چكيده
اي كـه   ؛ بـه گونـه  رود ترين عناصر اديان به شـمار مـي   ايمان از محوري

تـرين   ، يكـي از اصـلي  پرداختن به ماهيت و تعيين جايگاه آن در اديان
تـا بـه بررسـي     مقاله برآنيمدر اين . استمان اديان بزرگ مباحث متكل

تعريف اجمالي از  ضمن ارائهبنابراين . ايمان از ديدگاه مالصدرا بپردازيم
از منظـر مالصـدرا    آنمراتب  ، انواع و، متعلقبه بررسي حقيقت ،ايمان
ايمان اعتقاد قلبي صرف و از سـنخ بـاور    ،از ديدگاه ايشان .پردازيم مي

ت؛ بلكه ايمان حاكي از اعتقاد قلبي به اصول و اقـرار آن بـه   محض نيس
اعضاست كه به خدا، فرشتگان، كتب، رسـوالن،  زبان و عمل به اركان و 
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  طرح مسأله
بسياري از مباحث فلسفي و كالمي شـده  ساز  زمينه» ايمان«تبيين مفهوم و ماهيت 

و ذهن انديشمندان مسلمان، مسيحي و يهودي بسياري را به خود مشـغول داشـته   
شناس معروف ژاپني، ايمان از لحاظ تاريخي، نخستين  به گفته ايزوتسو، اسالم. است

ترين مفهوم كالمي در اسالم بوده و در چند قرن نخستين فرهنـگ اسـالمي،    و مهم
در حـال   كه برخي از آنها بـراي امـت اسـالميِ    ه استأله مهم پديد آوردچندين مس

ترين مباحـث كالمـي كـه از     يكي از عمده) 29: 1378. (رشد، مسايلي حياتي بودند
نقطـه اوج  . همان اوايل نزول قرآن مطرح بوده، مسـأله ايمـان و چيسـتي آن اسـت    

وارج بـه لحـاظ   خـ . درگيري و اختالف در اين مسأله مربوط به جنگ صـفين اسـت  
تاريخي كساني بودند كه به تعيـين حـد و مـرز ايمـان و تفكيـك مـؤمن و كـافر و        

شهرسـتاني،  . (استفاده از اين عناوين براي مقاصـد سياسـي و اجتمـاعي پرداختنـد    
  )86: 1400؛ اشعري، 114/ 1: 1967

تعاريف متفاوت و گاه كامالً متضادي را به خود ديده  ،ايمان در سير تاريخي خود
 گونه دخالت دلبستگي قلبي و بدون هيچكه برخي ايمان را تنها يك  ييتا جا ؛است

برخي معتقدند ايمان چيزي جز عمل محض  ،كنند و در مقابل عمل در آن تلقي مي
چه ايمان با يكديگرند؛ يعني اگر قرين ،ايمان و عمل برآنند كهگروهي نيز . نيست

كند؛ بلكه عمل نيز به  تمه پيدا نمي، كار به اينجا خايك عقد و تعلق قلبي است
بنابراين ايمان  .الزم است و تحقيق آن له ايمانأعنوان يك ركن ضروري در مس

و آن  باشد بند اي كه انسان به لوازم آن اعتقاد هم پاي به گونه ؛اعتقاد قلبي است
و هاي مشاء  دار حكمتمالصدرا نيز به عنوان وام. لوازم را در عمل از خود بروز دهد

نيست و در سخنان خود به اين  ااشراق و عرفان نظري اسالمي از اين قاعده مستثن
اگرچه تفصيل ديدگاه مالصدرا درباره ماهيت ايمان را در ادامه . مهم پرداخته است
ايمان باور و  ،توان چنين گفت كه از نظر ايشان مي به اجمال ،جويا خواهيم شد
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با عمل به اركان و  ،زبان نيز بدان اقرار كرده نيست؛ بلكه بايد به صرفاعتقاد قلبي 
  .بند بود اعضا به لوازم آن پاي

  تعريف ايمان
 ؛اند براي آن معاني لغوي متعددي ذكر كردهكه است » اَمنَ« ماده ايمان، هكلماصل 
دادن، كسي را در دامن قرار دادن، ايمن گردانيدن،  اعتماد كردن، زنهار مانند

در . استتكذيب كردن  نيز ايمان در مقابلِ. كردن تصديقو فروتني نمودن 
از لغويون بر اين است كه  اتفاق اهل علم« كهايمان چنين آمده  بارهدرالعروس  تاج

البته تصديق به قلب و اگر كسي معتقد به  ؛تصديق و جزم به آن چيز است ،ايمان
فقط اقرار  ايمان«گفته شده همچنين  ».منافق است يا جاهل ،تصديق به قلب نباشد

ظهار خضوع و قبول شريعت و باشد و نيز به معناي ثقه و اطمينان و ا به زبان مي
در ايمان سه « در ادامه آمده است ».رود كار مي نيز بهآورده است،  )ص(نبي آنچه

» .به قلب، اقرار به زبان و عمل به اركان) تصديق(تحقيق : چيز جمع شده است
  )»ن أم«/ 9: 1306زبيدي، (

از ايمـان نيـز وجـود دارد كـه     ) ع(در تعريـف حضـرت علـي    ركـن اين سه ته الب
 ».قلـب و عمـل بـه اركـان     بهاعتقاد  ن،اقرار به زبا ست ازا ايمان عبارت«: ندا هفرمود

 )505/ 2: 1378آمدي، (
. باشد  ضد آن خوف مي     كه    آيد   مي ايمان از اَمن         كه  آمده است     نيز  العرب    لسان  در   

اصل   . باشد  ضد آن تكذيب مي       ايمان به معناي تصديق و           كفر است و    نيز  ضد ايمان   
وديعه گذاشته است و       به  دخول در صدق امانتي است كه خداوند در او                       ، ايمان     در  

امانتش را ادا كرده و او مؤمن                  ، اعتقاد داشته باشد       يو زبان     يزماني كه به تصديق قلب        
مقابل        در  و  كه    ، است  قلب   به  كسي  باشد        يتصديق  نداشته  عتقاد  نتي   ا  ، ا ا   ما كه  ر

  )223/ 1( .ادا نكرده و منافق است، وديعه گذاشتهبه خداوند در او 
: گويد مي ،طور خالصه بيان كرده را بهمضمون همين  ،عباس در حديثي ابن
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يعلي ابي( ».نيست ايمان امانت است و كسي كه امانت ندارد، ديني به گردن او«
 )343/ 4: تاموصولي، بي
  : نيز چنين آمده است البحرين مجمعدر كتاب 

ايمان به معناي تصديق مطلق است و آن عبارت است از تصـديق وجـود و صـفات    
هـا   خداوند و همچنين تصديق انبيا و پيامبران و آنچه از طرف خداوند بـراي انسـان  

تصديق بعثت مردگـان،    آن كتب است و هي و آنچه دراند و تصديق كتب اال آورده
 )»ل ق ع«/ 6: تا طريحي، بي. (  ...و پاداش و عقوبت ميزان، بهشت، دوزخ، مالئكه،

او از طرف خدا آورده  است كه به خدا و پيامبر و آنچهمؤمن كسي  بنابراين
هي و اوامر و و آنها را تصديق كند و عالوه بر اين، به فرائض االبياورد است، ايمان 
اين  در .ه دهدخود راه ترين شكي ب بدون آنكه كوچك ؛عمل بپوشاند هنواهي او جام

 .خواهد بود صورت است كه او شخصي مسلم و مؤمن
كار دل، كار : گردد در اصطالح خاص متكلمان، ايمان به پنج معنا اطالق مي

 .اي از كار دل و زبان و كردار نيك آميزهو  )طاعات(زبان، كار دل و زبان، كردار نيك 
 )»ايمان«/ 1: 1372گروه مؤلفان، (

اصل آن تصديق به دل و فرع آن،  ؛و فرعي دارد اصليايمان گروهي ديگر معتقدند 
و  اسـت امن او از عقوبت زيـادتر   داشته باشد، يهر كه طاعت بيشتر. مراعات امر است

 )ايمان: 1370سجادي، . (استمراعات اوامر و طاعات  ،بنابراين علت امن و ايمان
از جهـت  ن را آداننـد و   ضـعف مـي   ايمان را داراي مراتب شدت و ،گروهي ديگر

 1.شمرند مي كاستي قابل زيادت و ضعف و نقصان و كمال عمل شدت و
ايمـان بـر دو قسـم     توان چنان نتيجه گرفت كـه  گفته شد، مي چنين مجموع از
در . ايمان در ظاهر كه اقرار است و ديگري ايمان به باطن و تصـديق بـه قلـب    :است

                                        
 . هاي مرجئه مانند بعضي از فرقه. 1
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 استو نيز داراي شدت و ضعف  قسم اول، عالوه بر اعتقاد قلبي، عمل هم الزم است
  .زيادتر خواهد بود نيز از عقوبت ايمني ،بيشتر باشداين ايمان چه  و هر

  اركان ايمان
آن از شخصي به شخصي، سبب شده  شدت و ضعف در بروز و ظهور ايمان و تفاوت

اين يك واقعيت  كه البته اي ذومراتب تلقي شود است كه ايمان از ديرباز مقوله
ايمان داراي چهار ركن «: اند بعضي از بزرگان متصوفه گفته .قي استملموس و منط

وجد  .4؛ نعت حال بي .3 ؛قطع ذكر بي .2 ؛حد توحيد بي .1: كه عبارتند ازاست 
 )همان( ».وقت بي

گونه حد و محدوديتي براي او قابل تصور  حد يعني خداي قادر كه هيچ توحيد بي
اينكه دائماً در يعني قطع  ذكر بي .اناستچيز قادر و تو همه نيست و اوست كه بر

وقت خويش گويد و تا خويش را به  ،نعت يعني آنچه گويد حال بي .حال ذكر باشد
ست كه به هر ا آن هم وقت ي وجد بيامعن .ام نيابد، از آن مقام سخن نگويددر مق

 به جهان وجود و مافيها ،است شاهد باشد و كسي كه ايمانش قوي وقت، حق را
  .خواهد بودتنا اع بي

  آثار ايمان
، شكر، صبر، محبت، معرفت، ثبات، يقين، خضوع، خوف، رجا: ند ازآثار ايمان عبارت

اين  البته) همان. (نداردبقا  برداري كه ايمان بدون اين اوصاف ن تواضع، انقياد و فرما
راي ترين مراتب را ب تواند درست ايمان است و لزوماً نمي ةيك نگرش عرفاني به مقول

 .ايمان ذكر كند
: كرد قسمتخداوند ايمان را هفت : از امام ششم شيعيان آمده است در حديثي

سپس آن ؛ بردباري .7 ؛علم .6 ؛وفا .5 ؛نيكوكاري .4 ؛رضا .3 ؛يقين .2 ؛راستگويي .1
به هر كس كه هفت سهم از ايمان را داد، ايمان او . را ميان مردم تقسيم فرمود
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يك سهم ارزاني داشت و به برخي، دو سهم، سه سهم تا  ،كامل است و به برخي
 )70/ 3: تا كليني، بي( .هفت سهم
هر  پذيرش ايمان مختلف است و خداوند استعداد و قابليت افراد در ،اينكه نتيجه

  .دكن و بازخواست مياست استعدادش مكلف نموده  هكس را به انداز

  ايمان از منظر مالصدرا
 حقيقت ايمان. 1

توان با طرح چند پرسش  حقيقت و ماهيت ايمان از ديدگاه صدرا را مي هارسخن درب
آيا ايشان تعريفي حقيقي و منطقي از ايمان ارائه داده است يا  ،اول آنكه: آغاز كرد

اند، جنس و فصل آن تعريف چيست و اگر داراي جنس  اگر تعريفي ارائه داده ؟خير
 ؟شناساند شناسد و مي از چه راهي ايمان را مي ويو فصل نيست، پس 

 .خورد به چشم نمي در آنها با مراجعه به آثار مالصدرا، تعريفي منطقي از ايمان
ن و اايشان بيشتر سعي در شناساندن ايمان از طريق آيات قرآني، روايات معصوم

 .نموده است انهاي مؤمن تبيين ويژگي
 :گويد ميصدرا در جايي 

منحصراً در ) ص(معالم شريعت سيدالمرسلين بدان كه ايمان و ساير مقامات ديني و
معارف، اصول دين اسـت كـه    اما. اعمال و احوال ،معارف: سه امر تنظيم يافته است

مراد از معارف، علم بـه   .گذارد احوال را نتيجه داده و احوال نيز اعمال را بر جاي مي
راد از احوال، و م استهي رسوالن و روز رستاخيز خداوند، صفات و افعال او، كتب اال

هاي نفساني از قبيل شهوت، غضـب، حـب و    ز و آلودگيئجدا شدن و بريدن از غرا
مراد از اعمال نيز انجـام دادن واجبـاتي اسـت كـه     و دوستي دنيا، جاه و مقام است 

خداوند به آن فرمان داده و همچنين ترك محرماتي كه خداوند متعال انسـان را از  
  )249/ 1: الف1363؛ 203/ 2: 1367( .آن نهي فرموده استانجام 
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جمع بين اعتقاد قلبي به اصول و اقرار آن  ايمان«را كه  ويشايد بتوان اين بيان 
) ع(با اين كالم نوراني اميرالمؤمنين »استبه زبان و نيز عمل به اركان و اعضا 

 ،قلبست از اعتقاد به ا ايمان عبارت« :اند مطابق دانست كه در تعريف ايمان فرموده
 )505/ 2: 1378آمدي، ( ».اقرار به زبان و عمل به اعضا و اركان

بلكه بايد از زبان  ؛شود كه ايمان فقط زباني نيست از قرآن كريم نيز چنين استنباط مي
و چنين ايماني است كه همراه با معرفت و تصديق كشفي  1بگذرد و بر دل جاري شود

اند و  آورندگاني هميشه نادر بوده نين ايماالبته چن ؛شود بوده، عرفاني و برهاني محسوب مي
از روي چراكه اينان  ؛شود نام برده مي» راسخون در علم«و » اهللا اهل«از آنان به عنوان 

 .هستنداند و داراي ايماني حقيقي   بصيرت و شناخت ايمان آورده
علم مالصدرا نيز ايمان حقيقي را علم به خدا و صفات و افعال و ملك ملكوت او و نيز 

به قيامت، منازل و مقامات آن از قبيل، بعث، حشر، كتاب، ميزان، حساب، بهشت و دوزخ 
آينه به او خير كثير و فضل  باشد، هر  داند و معتقد است كسي كه داراي چنين علمي مي

 :گويد خصوص مي او در اين. است بزرگي عطا شده

مقصود ما از . قيقيست از كسب حكمت حا ها عبارت ها و نيكي اصل همه خوشبختي
تش ملك و ملكواو و ، علم به خداوند تبارك و تعالي، صفات و افعال قيقيحكمت ح

است و همچنين علم به روز رستاخيز و منازل و مقامات آخرت و اين ايمان ) عزّ شأنه(
و كفر و گمراهي در مقابل  شود ميو خير كثير و فضل بزرگي محسوب  استحقيقي 

. ه است، يعني جهل و ناداني نسبت به اين علوم و معارفقرار گرفت چنين عملي
)1360 :2(  

                                        
دل جـاري شـده    كه ايمانشـان از زبـان گذشـته و بـر     در مورد افرادي در آيه دوم سوره مجادله. 1

در  نيـز  مائـده  هسـور  41 هآيـ » .است دهش كه ايمان در قلبشان نگاشته اند ايشان كساني« :فرمايد مي
ولي به دل ايمان نياوردنـد   ؛كنند اند كه به زبان اظهار ايمان مي آنان كساني« :فرمايد ن ميامورد منافق

 )14 /حجرات: ك.نيز ر( ».شتابند و به راه كفر مي
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، علم و اعتقاد به خدا، فرشتگان، كتب، رسوالن و روز قيامت، اپس در نزد مالصدر
كرامت و تقرب نزد خدا به دست  ،آن هوسيل به؛ ايماني كه شود ايمان حقيقي محسوب مي

 )همان( .آيد مي
: گويد مي ،كند از زبان قرآن بيان مي را مؤمن مالصدرا همچنين زماني كه تعريف

او  )4: همان( ».داند مي اش را مؤمن به خود، فرشتگان و كتب آسماني انمؤمن ،خداوند«
و به اين نمايد  اي نمي اشارهعمل به ولي  ؛كند در تعريف مؤمن، علم و ايمان را ذكر مي

شناخت است و عمل، فرع بر اصل و عمود ايمان، كوشد تا چنين القا كند كه  ترتيب مي
چراكه خداوند در آيات زيادي از قرآن كريم، انسان را به انديشيدن و  آيد؛ به حساب ميآن 

 .خوانده است تأمل در افعال و نيز تدبر در آيات و آثارش فرا
 ،علم به اصول ايماني ايمان توان گفت طور كه صدرا بيان كرده است، مي بنابراين همان

هي، رسوالن و علم به خداوند، صفات و افعال او، كتب اال شاملكه  است رفعلم به معا اي
معرفت  ،و تا موقعي كه انسان به اين اصول شود مي روز رستاخيز و همچنين تصديق آنها

   :گويد اين اساس است كه صدرا مي بر .ادعاي ايمان كندتواند  پيدا نكرده است، نمي

چنانكه  ؛دانستني الهامي كشفي و يا برهاني ؛مؤمن كسي است كه اين اصول را بداند
پيغمبر به آنچه از طرف پروردگارش بر او فرود : فرمايد خداوند بدان اشاره كرده و مي

 .ها و پيامبران او ايمان دارند آمده، ايمان دارد و مؤمنان همگي به خدا، فرشتگان، كتاب
  )123: ج1362(

   :گويد او همچنين مي

ات ملكي و برترين و واالترين آن صفات كه خداگرايان و صف بدان كه اصل تمامي
ست از نور علم، روح معرفت و ا پيرو آن هستند، عبارت) مؤمنان واقعي(سپاه رحماني 

كننده و شيطاني كه فرمانده و رئيس آن ـ  هاي تباه عادات و خوي  اصل تمامي  ،؛برهان
ل و گمراهي است و آنان كه ـ جه ندهست لشكريان و جنود شيطاني پيرو آن  كه تمامي
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 به هالكت و گمراهي افتادند، جز به سبب تاريكي و جهل لشكريان آن نبود و جز
  )180: همان( .نرسيد نور علم هيچ نيكبختي و سعادتمندي به سعادت ةواسط به

كه شناخت  رو از اين. يابد با شناخت به ايمان حقيقي دست مي انسان فقط بنابراين
كند و بدين  ان را وادار به پرهيزكاري و از بين بردن اخالق ناپسند ميصحيح و دقيق، انس

شود و قلبش جوالنگاه حضور و عرصه  وسيله، درهاي عالم غيب به روي انسان گشوده مي
گردد و اگر دل از معرفت حقيقي خالي و تهي باشد و در عوض از جهل و  ظهور فرشتگان مي

به دنبال آن، ابواب غيب به روي او  ،ف گشتهاز راه حق منحر خردي پر گردد، شخص بي
  . گردد كند و چشم عقلش كور مي در نتيجه هواي نفس بر او غلبه مي .شود بسته مي

ها، آمال و آرزوهاي نفس و  ، در صورت انصراف از دنياي مذموم، خواهشاساس اين بر
ر معرفت و ايمان رود و سپس نو ها از بين مي حجاب ،، به لطف خداونداقبال به ملكوت اعال

مهيا و  ،تابد و براي بندگي به درگاه قدس ربوبي و خالق يكتا و يگانه ها مي حقيقي در دل
پس از . هي آگاه گردداال يقيبه معارف حق ،نموده گردد تا حقايق ملكوت را ادراك آماده مي

يقي بايد بلكه ايمان حق ؛نظر مالصدرا، ايمان تنها يك پذيرش ظاهري و اقرار به زبان نيست
هي كتاب اال ،پيامبر او، صفات ،علم به خدا و عالوه بر اقرار زباني، با اعتقاد قلبي و نور معرفت

  .و روز رستاخيز نيز لزوماً همراه باشد

 بندي آنها ايمان و درجه هگان اجزاي سهچگونگي حصول 
معارف، : ند ازتارايمان از سه امر انتظام يافته است كه عب ،طور كه پيش از اين بيان شد همان

 .احوال و اعمال
  :مالصدرا در مورد رتبه و اهميت ترتيبي اين سه امر معتقد است

ا ؛استافضل از دو مورد ديگر  است، اعمالْ در نزد آنان كه ادراكشان در سطحِ حسام 
 ـ هاي مردمان ـ نه از دهان صاحبان بصيرت و خرد كه انوار معرفت را از معدن نبوت

ي و پاياني، اعمال ينها هافضل و برتر از همه را علوم، سپس احوال و در مرتباند،  گرفته
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پاكي  ،آن، احوالدادن و صيقل كردن  پاك ،لوحِ نفس، همانند آينه است، اعمال. دانند مي
  )249/ 1: الف1363؛ 203/ 2: 1367( .در آن استبسته  نقشهاي  آن و علوم، صورت

 .ها مشقت و رنج را با خود همراه دارندتن ،شتهاعمال به ذات خود خيري ندا
 ،نفسه، وجودي برايشان متصور نيست و چيزي كه وجودي ندارد احوال نيز في

خير و فضيلت براي وجود اتم و اشرف است كه موجودات مقدس  .فضيلتي هم ندارد
اصالح  هفايد .هستند و صور مجرد از تغيير و زوال، مانند خداوند و فرشتگان او

آن است كه جالل و عظمت خداوند  نيز اصالح قلب ةح قلب است و ثمرعمل، اصال
  .شود در ذات، صفات و افعالش بر او آشكار مي

 ق ايمانمتعلّ .2
آيد كه از نظر وي، ايمان  د مالصدرا چنين برميئاز بررسي و تحقيق در آرا و عقا

را ايمان » بغي«ايمان به  تنها كه او ابدين معن ؛غيب است ي به نامداراي متعلّق
 )251: همان( .داند مي

ور كلي از دو بعد يا دو ط غيب بايد بگوييم عالم به مختصر درباره در توضيح
 :است جنبه تشكيل شده

 ؛محسوس هو جنب عالم مادي .يك
 .معنوي و نامحسوس هو جنب عالم غيرمادي .دو

گيرد، مادي و  رارو متعلق خلق ق باشدحواس ظاهر و باطن كه با را آن جنبه از هستي 
به وجود  چراكه حواس انسان ؛تعبير ديگر آن، عالم شهادت است كه محسوس گويند

بعد ديگر هستي، عالم اما  ؛استدهد كه قابل لمس و مشاهده  گواهي مي چنين جهاني
عالم  رفته و آنن عالم قرار گاست كه از حواس مخفي است و در وراي اي غيب

 .استمجرّدات، ارواح و فرشتگان 
واقعيت  شود كه اين دو بعد هستي در عالم از آيات قرآن نيز چنين استفاده مي

 ».بينيد بينيد و آنچه نمي قسم به آنچه مي«: چنانكه در قرآن كريم آمده است ؛دندار
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و عالم غيب ) بينيد آنچه مي( عالم شهادت هكنند اين آيات، بيان )39و38/ حاقه(
 .هستند) بينيد آنچه نمي(

مرز ميان شخص  كه متعلق ايمان، عالم غيب است ،گفته شد طور كه هماناما 
ق بودن ايمان حذف و اگر غيب را از متعلّ كند را مشخص ميمؤمن و غيرمؤمن 
و مشهودات از آن محسوسات . به آن ايمان آورده شود تااند م كنيم، چيزي نمي

رو ديگر  و از اين ندستنيقابل ايمان آوردن  ،اند قابل حس و ديدن و لمس كه جهت
اصل در ايمان، « :فرمايد صدرا مي ؛ لذااحتياجي به ايمان آوردن به آنها نيست

نه  ،باشند كه هر دو از عالم غيب مي »شناخت و معرفت به خداوند و جنان است
 . نيستنده نيز و قابل لمس و مشاهد شهادت

كس  و هيچ استمختص خداوند  عالم غيبت و علم غيب ،از ديدگاه مالصدرا
 به غيب احاطه ندارند و ثانياً موجودات در چراكه اوالً ؛ذاته به آن آگاه نيست في

توانند از غيب  هي نميرو آنها بدون عنايت اال ناز اي ؛زمان و مكان محدودند حيطه
وجه از غيب  به هيچ )غيرخدا( بدان معنا نيست كه آنها اما اين هرگز ؛آگاه باشند

مطلع نباشند و مانعي وجود ندارد كه خداوند قسمتي از غيب خود را در اختيار غير 
ست كه اين غيب، ا نآاما مهم  ؛چه رسول باشد و چه غير رسول ؛خود قرار دهد

. ستاز آن خدا چراكه علم بالذات به غيب قطعاً ؛نه غيب بالذّات ،غيب بالعرض است
از آنِ خداوند است و ثانياً و بالعرض به انسان  و بالذات طور كه مالكيت اوالً همان

 .گيرد ق ميتعلّ
ولي در  ؛پيدا كند اطالع تواند از غيب از نظر صدرا، انسان نيز ميكه شود  بنابراين روشن مي

. سازد ا غيرممكن مياين آگاهي و دستيابي به غيب، موانعي وجود دارد كه اطالع بر غيب ر
هاي فرزندان آدم  در اطراف دل ها شيطان حضوراگر «: فرمايند مي )ص(چنانكه پيامبر اسالم

 )189: همان( 1».نمودند را مشاهده مي ، هر آينه ملكوتنبود

                                        
 .210و  189صهمان، . 1
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تنها راهي كه براي انسان وجود دارد تا از غيب مطلع شود و  ،از ديدگاه مالصدرا
تا شايد است هي شده و تضرع به درگاه اال از امورِ منعپرهيز بد، به آن دست يا

به  ،سلوك، از مقام نفس گذشته هواسط به هي شامل حال او گردد وعنايت اال
: ر استسهاي وصول، با دو امر مي راه كردنطي . خداوند تبارك و تعالي برسد

دو نباشند و تنها عقل فلسفي در بين باشد، هرگز كه اگر اين » معرفت«و » ايمان«
تواند با پيمودن راه درست سير و سلوك روحاني و با ياري خداوند به آن  انسان نمي

 :گويد چنانكه صدرا مي ؛مند گردد از انوار عالم غيب بهره ودرجه برسد 

 فالسفه و صاحبان عقل نظـري، از ادراك امـور جهـان ديگـر بركنـار و معـزول      
ند و علماي ظاهر از اهل اسالم و اهل اجتهاد هـم تصـديق و قبـول اجمـالي     هست

)نموده و به تمام آنچه در شرع وارد شـده و شـارع از آن   ) ر و تفصيلبدون تدب
ايمان آنان به جهان ديگر، همان ايمان بـه غيـب   . كنند اقرار مي ،خبر داده است

  )55: ج1362( .هاست بلكه مانند ايمان كور مادرزاد به رنگ يست؛ن

  ايمان، علم و عمل. 3
در ذيل  ،به بيان ايمان و حقيقت آن پرداخته اصول كافيبر  خود شرح درصدرا 

 »ي به هم پيوسته دارديايمان اجزا« :اند كه فرموده) ص(كالم نوراني امام صادق
  :دارد چنين بيان مي

و يا همـان معرفـت    ،مقصود از ايمانمحتمل است؛ چراكه دو معنا  ،بيان امامدر 
رسـوالن او و روز رسـتاخيز    ،ها كتاب ،به دست آوردن شناخت و علم به خداوند

پس معناي آن بـر دو وجـه    .است و يا مجموع علم و عمل و معرفت و عبادات
ـ  هواسط به اي از مراتب ايمان، در قوه و كمال اول چنين است كه هر مرتبه  همرتب

تر از آن مرتبه است ـ بـه    ينيدر قوه و كمال پا ديگري كه پيش از آن است ـ و 
عمـل بـه مرتبـه     ةوسيل سپس اين مرتبه نيز به .آيد سبب عمل بدان حاصل مي
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گـردد و   لي است، منتهي مياو ةتر از دو مرتب كه برتر و كامل، ديگري بعد از آن
بـر   .رسد كه بعد از آن، مرتبه و غـايتي نيسـت   گونه است تا به نهايتي مي همين

هر يك از دو بخش علمي و عملي ايمان  :شود ي حديث چنين ميامعن ،وجه دوم
پس علمـش از عملـش و عملـش از علمـش حاصـل       .آيد از ديگري حاصل مي

  )204/ 2: 1367. ( ...شود و توفيق به دست خداست مي

معارف،  :بيان شد ـ عبارتند از ايمان ـ چنانكه قبالً يِاجزا ،ديدگاه صدرا در
در مورد  و كالماين در تأييد  شرح اصول كافي،در جاي ديگر  وي. مالاحوال و اع

  : گويد ارتباط اين اجزا با يكديگر مي

از مقامات آن ماننـد صـبر و شـكر و توكـل و غيـر اينهـا، از        ايمان و هر مقامي
حالي و هر حـالي عملـي    ،پس هر معرفتي .يابد احوال و اعمال انتظام مي ،معارف

يعنـي هـر    ؛عكس اين ترتيب هم درست اسـت . دهد تيجه ميگذارد و ن ميباقي 
بـه معرفتـي ديگـر در آن     ،شدهمنتهي ي در نفس يثر و يا حالي و صفاأعملي به 
لـذا بـر    .اند و هـم آخـر   گانه هم اول پس هر يك از اين امور سه. شود منتهي مي

ل زيرا آن چيـزي كـه در او   ؛ولي نه به صورت دور محال ؛نفس خود تقدم دارند
است و كيفيت تقدم و تأخر  ز جهت عدد در آخراغير از چيزي است كه  ،است

و علت و معلول بودن در يكي از دو ترتيب، غير آن چيزي است كـه در عكـس   
زيرا تقدم معرفت و شناخت بر حال و واسطه بودن آن بر عمل، تقدم  ؛آن است

خود و تقدم عمـل   است، مانند تقدم فاعل بر فعل) علت بودن(بالذات و بالطبع 
بر حال و واسطه بودن آن بر معرفت و شناخت، تقدمِ بالذات دارد، مانند تقـدم  

 )203: همان. (پس از او حادث بر مقبولِ شقابل و استعداد

او در مورد . داند و هم علم را هم عمل را داخل در ايمان مي ،صدرا در اينجا
ست ا عبارت ايمان«: دارد بيان ميايمان، نظر خود را چنين  همدخليت علم در مقول
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و در  )461: همان( »رسوالن او و روز رستاخيز ،ها كتاب ،فرشتگان ،از علم به خدا
به اركان  عمل هواسط ايمان جز به«: عتقد استعمل در ايمان نيز منقش  هزمين

 )382: همان( ».ردارزش ندا عملِ به اركان نيز جز به نيت دل وشود  كامل نمي
داند كه بر دل بنده  را نوري مي ايمان حقيقي پيش از اين گفته شد كه مالصدرا

از كتابش در  ياو در جاي ديگر. تابد تا وجود او به جوهري مجرد بدل گردد مي
تابد،  است كه بر نفس انسان مي نوري از طرف خداوند باره كه ايمان حقيقي همين

  : دارد هار مياظ

 ،فرشـتگان  ،آيـات  ،كلمـات  ،كه علم تام و تعين كامل بـه خـدا   آن ايمان حقيقي
رسوالن او و رستاخيز است، نوري تابنـده از جانـب خداونـد بـر نفـس       ،ها كتاب
اين نور، جوهري قدسي و روحي امري و انساني رباني و  هوسيل كه به است انساني
گردد و اين نـور   ميـ پس از آنكه حيواني بشري و طبيعي بود  ـ اي عقلي   هفرشت

 )567: همان. (و نور الهام و واليت در ولي است )ص(همان نور نبوت در پيغمبر

ولي در واقع  ؛دارد يهاي گوناگون آن نوري كه ايمان از آن متشكل است، اسم
ود و در ش ناميده مي  توان گفت به حسب هر صفتي به اسمي مي. چيز است يك

درا در اين ص .از جهت ذات و وجود يكي است ا مسم فراوان وها  حقيقت اسم
نوري قلبي است كه از جانب خداوند افاضه و تابيده  ايمان«: گويد خصوص مي

هدي، حكمت، بصيرت، واليت، فضل، نور و  مانند ،هاي گوناگوني شود و به نام مي
 )57: همان( ».شود غير اينها خوانده مي

مالصدرا براي  كهدريافت توان  ايمان گفته شد، اين نكته را نيز مي هآنچه درباراز 
در اينكه چه  ؛مدخليتي در حقيقت ايمان قائل نيست) اقرار به زبان(اعتراف زباني 

   :گويد باره مي اين

ولي در شرع از دو جهت  ؛اعتراف و اقرار زباني در حقيقت ايمان داخل نيست
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جاري كه احكام مسلمانان بر او نمام و اهل اسالم تا آنخست نزد ا :واجب است
هاي  دوم از جهت وجوبِ نماز كه مشتمل بر ذكر خدا و بعضي از اسم. شود

 )73/ 3: همان. (نيكوي اوست

ق معتقد است اسالم، با اعتراف ظاهري و اقرار زباني محقّ وي حال در عين
 به سه اصل هرو در رسال از اين. هاي بسياري دارد فاصله با ايمان ولي اسالم ؛گردد مي

 : كند مياين فاصله اشاره 

به  آنكه با لفظ. ستميان اسالم زباني و ايمان قلبي، تفاوت از زمين تا آسمان ا
احكام مسلمانان بر او جاري  ،اگرچه در ظاهر ؛اركان دين اقرار كند، مؤمن نيست

هاي خدا،  ست كه عارف به خدا، مالئكه، كتابمؤمن حقيقي كسي ا. شود مي
ي نوري است كه خداوند يرسوالن خدا و روز آخرت باشد و اين ايمان، عطا

افكند كه هر يك از نورهاي عالم غيب را  تبارك و تعالي از خود بر دل مؤمن مي
  )91: 1340( .آن نور ادراك كند ةوسيل به

، اين است شود ميو ايمان تفاوت قائل علت اينكه صدرا تا اين اندازه ميان اسالم 
قرآني را بر ديدگاه خود شاهد  هو اين آي نه زبان ،داند كه محل ايمان را دل مي

بگو  ؛اعراب گفتند ايمان آورديم« :آورد كه خداوند در قرآن كريم فرموده است مي
هاي  بدر قلهنوز ايمان اينكه چه  ؛ايم يد اسالم آوردهيبگو؛ بلكه ايد ايمان نياورده

 )14/ حجرات( ».شما داخل نشده است
گفت صدرا اعتراف و اقرار به زبان را تنها شرط تحقق و ثبوت ايمان  بنابراين بايد

  .حقيقي و ثبوت ايمان واقعي نه تحقق و ،داند يعني اسالم مي ،ظاهري

 انواع ايمان .4
 . تقليديو  كشفي :وع تقسيم كردتوان به دو ن ايمان را مي
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است كه يا از طريق برهان و استدالل و يا از طريق  ايماني يقيني ،كشفي ايمانِ
كه به است اس النّ ، همان ايمان عوامايمان تقليدي اام ؛شود كشف و شهود حاصل مي

 .اند ن خود به دست آوردهصورت موروثي و تقليدي از پدران و گذشتگا
ايمان يا « كه شود اين دو نوع را متذكر مي ،مالصدرا نيز در تقسيم ايمان

او در شرح اين دو  )203/ 1: 1367( ».تقليدي و شنيدني است، يا كشفي و قلبي
كه اس است النّ ايمان تقليدي و شنيدني همان ايمان عوام گويد مي نوع از ايمان

ايمان . بدون آنكه در آن تدبر و انديشه نمايند ؛كنند ميشنوند، تصديق  آنچه مي
آن نوع ايماني است كه انسان اعتقادات خويش را از راه تقليد و يا شنيدن از  تقليدي

وسيله از حيوانات متمايز  گذشتگان و يا علماي ظاهر به دست آورد و انسان بدين
كه ايمانش تقليدي است،   كسي. ماند ا محفوظ ميگردد و اموال و خون او در دني مي

مقدار عمل و ه اصحاب يمين است در آخرت ب ءاگر داراي عمل صالح باشد، جز
مهمي كه اين اشكال ا ام ؛ش و كينه و عداوت، مأجور استوغ پاكي قلبش از غلّ

 رود، اي از بين مي به اندك شبهه ،محكم هم باشد مقداراست كه هر  آنايمان دارد، 
ماند و  پس در آن استوار نمي نياوده است؛ايمان  ،چون صاحب آن از روي علم

  .ايمانش نفعي براي او ندارد
هر كس از روي علم و «: فرمايند بزرگ مي  در تعليمي) ع(چنانكه امام صادق

ش او داخل ايمان شود و در آن ثابت قدم و استوار بماند، ايمان) ايمان كشفي(آگاهي 
طور كه داخل شده خارج  را سود بخشد و هر كس بدون علم داخل ايمان شود، همان

اگر در هنگام مرگ بر  ،نيز مؤمني كه ايمانش تقليدي است )205: همان( ».شود مي
مقرّبان است و اين حال كسي است كه  هترين درج او پايين هايمانش باقي بماند، درج

نماز، روزه، (ديانت  هگان ي واجبات يعني اعمال پنجتمام ،از گناهان كبيره دوري جسته
دهد و بعضي از  اما كسي كه گناه كبيره انجام مي ؛را انجام دهد) جهادو زكات، حج 

د، اگر پيش از مرگ توبه كند و نماي و به آنها عمل نميكند  رها مياركان اسالم را 
 چراكه ؛گردد ملحق مي ،اند درستكار شود، به كساني كه گناهان كبيره انجام نداده
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در  ،ولي اگر توبه نكند است؛ از گناه، همانند كسي است كه گناه نكرده دةكنن توبه
مرگ او  ،چون ممكن است بر اثر اصرار بر گناه شود؛ مواجه ميمشكل  با هنگام مرگ

چون اگر ايمان تقليدي  ؛علت زايل شدن ايمانش باشد و به سرانجام بد دچار شود
صدرا . ترين شك و ترديد و خيالي، پذيراي تباهي و نابودي است با كوچك باشد

 :عاقبت بد و سرانجام دردناك ايمان تقليدي را چنين شرح داده است

دو گونـه قابـل تصـور    به بدي عاقبت كار و سرانجام شك و انكار و كينه و شقاوت، 
 ؛اسـت  يكي تصور اينكه با پرهيزكاري و زهد كامل: استاست و علتش نيز دو چيز 

صفات  ،اگر در ذات. چون عاقبت كار او يقيناً خطرناك است ؛گذار مانند زاهد بدعت
اعتقاد داشته باشد، يا بـه رأي خـود يـا قيـاس      ،هي برعكس آنچه هستو افعال اال

 ،مـرگ  سـكرات ، چـه بسـا هنگـام    تقليد كسب كرده باشد ةاسطو به  فاسد و يا آنكه
خود اعتمـاد و يقـين    ةكه به عقيد درحالي شود؛كشف  ،معتقد بودبدان بطالن آنچه 

 .داشته و در اعتقاد خود محكم و پابرجا بوده باشد
لذا آشكار شدن بطالن بعضي از اعتقادات او، علتي براي بطالن اعتماد او بـه ديگـر   

گردد و اگر روحش در آن حال  مي) ع(رسول او و ائمه ،به خداوند نسبتاعتقاداتش 
وحشتناك از كالبدش رها شود، پايان كارش به بـدي   خطرناك و خطور اين حاالت

 .استترديد خارج گرديده  و يده و روحش ازدنيا با حالت شكيگرا
هـاي   هنگام مرگ، دوستي چيزي از امور دنيا يـا آرزو و خـواهش  كسي كه  ،دوم

در آن وقـت، فرصـت    .باشـد  آن شـده  هدنيايي بر قلـبش چيـره شـده و شـيفت    
ايش نمانده و اگر در آن هنگام و در حالتي كه قلبش پرداختن به چيز ديگري بر

مستغرق در آن ميل و خواست است، روحش گرفته شود، سرش به سـوي دنيـا   
آيد و  وجود ميه شود و هرگاه كه رو از جانب خدا برگشت، حجاب ب واژگون مي

 هي جـز محجوبـان از حـق را فـرا    چون آتش افروخته اال ؛شايسته شكنجه است
  )204/ 1: انهم( .گيرد نمي
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، در وضع باشدايمانش تقليدي  هر كسشود  از بيان فوق نتيجه گرفته مي
نامطلوبي قرار خواهد داشت و چون بعد از مرگ، امكان اكتساب صفت ديگري كه 

تواند اعمالي را  او نمي. وجود ندارد، كار او بسيار خطير است ،مقابل دنيادوستي باشد
زيرا مرگ اين واسطه را از ميان  ؛انجام دهد ،هاست كه موجب تصرف و تسلط بر دل

 .برده است
انشراح سينه به نور  ةواسط ايماني كه به ؛اما نوع دوم، ايمان كشفي ـ قلبي است

تر و باالتر از  اين ايمان مهم )205: همان( .شود هي ـ كه بخشش اوست ـ حاصل مياال
 :باشد داراي آثاري مي يقلب ـ مالصدرا معتقد است ايمان كشفي. استايمان تقليدي 

براي  ،گونه كه هست اين نوع، نور وجود حقّ و صفات و افعال او همان هواسط هب
چيز از جانب  كه همه گردد شود و روشن مي صاحبان اين ايمان آشكار مي

اين گروه از مؤمنان، ساكنان  .خداوند بوده و بازگشت و سير همه به سوي اوست
از  ،همنشيني با فرشتگان بلندمرتبهرب و ق در نهايت ،در فردوس بوده

  )همان( .هستند عليين

توان  مي ،با توجه به آنچه مالصدرا در مورد ايمان كشفي بيان نموده است
 :دريافت كه حصول چنين ايماني مشروط به تحقق دو امر است

) معرفت(و عقلي  بصيرت و تفكرات روشن هواسط صدر كه به ةانشراح و سع .يك
تقليدهاي  ،نفسانيرذائل و ها  ناپاكياين معنا با طهارت نفس از  .آيد يبه دست م

  )46: ج1362( .جاهالنه و اقبال به ايمان همراه با علم و يقين قابل حصول است
هاي شيطاني  دل از وسوسه ةكه در اثر تصفي هينورانيت دل به سبب نور اال .دو

 )همان(. شود ايجاد مي ،و هر آنچه غير خداست
: توان بيان كرد نظر مالصدرا در باب ايمان تقليدي و كشفي را چنين مي براينبنا

استنباط از كتاب  هبينش و آگاهي و بصيرت و همچنين با قو باكسي كه ايمانش را 
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كسي كه ايمان خود را  اما ؛ماند و سنت به دست آورده است، در ايمانش استوار مي
گرفته باشد، ايمانش پايدار  تن فرااز طريق تقليد و شنيدن لفظ و بدون آموخ

نه  ،باشدكه كشفي  استايماني از نظر مالصدرا مورد تأييد  بنابراين. نخواهد ماند
  :گويد چنانكه مي ؛تقليدي

اينكه بدون شك و شبهه به آنچه تصديق نموده مگر  ،نيستكننده  تصديق انسان
 ؛آنها تقليد است تر پايينمراتبي است كه چون تصديق داراي . باشددانا است، 

 ،شنوند مي عوامِ مردم است، چون به آنچه مانند ايمان تقليدي كه همان ايمانِ
  )202: 1367( .پذيرند آورند و آن را مي بدون دليل ايمان مي

مالصدرا در خصوص اين نوع تصديق، معتقد است كه چون از روي بصيرت و 
 هواسط است كه بهآن  ن تصديقو باالتري نخواهد بودمترتب  ياثرآن يقين نيست، بر 

بصيرت و بينش قلبي و برهان عقلي باشد كه او اين مرتبه را همان ايمان كشفي و 
  .داند تصديق حقيقي مي

 مراتب و درجات ايمان .5
توان گفت ايمان  اين است كه آيا مي ،شود سؤالي كه در اين مورد مطرح مي

 وقتيزيرا  دارد؛ت متعددي است كه ايمان درجاغالب آن ديدگاه  ؟ذومراتب است
 اام ؛شود فقط آثار آن اعتقاد بر او مترتب مي ،كند انسان به چيزي عقيده پيدا مي
شود و گاهي از  بند مي يابد، به بعضي لوازم آن نيز پاي زماني كه اين عقيده شدت مي

 طبق اين تعبير، مؤمنان. گردد شود و به تمامِ لوازم آن معتقد مي اين هم شديدتر مي
 .هم داراي طبقاتي هستند

دليل وجود مراتب ايمان را بايد در قابليت شدت و ضعف آن جستجو كرد كه 
 به چيزي با التزام به مقتضاي آن علم، چون ايمان ؛امري حقيقي و واقعي است

از آنجا كه علم و التزام، هر دو از  .طوري كه آثار آن علم در عمل ظاهر شود به است،
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پذيرند، ايمان كه از آن دو  ت و ضعف و زيادت و نقصان مياموري هستند كه شد
پس اختالف مراتب و تفاوت درجات ايمان  ؛خواهد بود چنين نيز شده است تشكيل
اين حقيقتي است كه اكثر عالمان  و ياتي است كه نبايد در آن شك كرداز ضرور

دارا بودن ذهن، انسان به لحاظ  توان گفت رو مي از اين. اند آن را تصديق كرده ،دين
است؛ و در مظّان درجات گوناگون آن  ر قوا، محل عروض درجات ايمانروح و ساي

 هدرج ،تحت تأثير ايمان واقع شود ،به اينكه كدام بخش از وجود انسان با توجه البته
 .متفاوت خواهد بود ايمان كامًال

آن  كه برخي در استحاالت، درجات و منازلي  داراي ايمان ،با اين توصيف
امكان كاهش و افزايش در آن وجود  رو از اينو ند هست كامل و برخي ديگر ناقص

 الًمث ؛كند عملي را ايجاب مي ،چون ايمان براي قلب و هر يك از اعضاي بدن ؛دارد
شنودي و تسليم در اقرار، شناخت، معرفت، دلبستگي، خقلب در برابر ايمان،  هوظيف

و فرزند، پدر و مادر، و برادري و خواهري ندارد  خدايي كه ياور ؛برابر خداي يكتاست
پس  .بنده و فرستاده خداوند است) ص(پذيرش اين معنا كه حضرت محمد نيز و

  .رأس ايمان است يا همانعقل است، اقرار و شناخت  ةآنچه به عهد
 اين است كه آنچه ،چيزي كه خداوند قادر و متعال آن را بر زبان واجب نموده

 ياعضا تكليف. دنالفاظ بيان شو هوسيل آنها بهتا  فته به گفتار درآوردقلب آن را پذير
. استخداوند  موضوع مغضوبهي و هر عدم استماع حرام اال ديگري مانند گوش،

 )153/ 1: 1417اسماعيلي يزدي، (
  : كه روايت شده است) ع(از امام صادق

نيكي، راستي،  :كه عبارتند از تقسيم كرده است دستها به هفت خداوند ايمان ر
. شنودي، وفا، علم و بردباري و آنها را در ميان مردم پخش كرده استيقين، خ

، برخي از مردم اما ؛ها را دارا باشد، در ايمان كامل است كس همه قسمت هر
 )156: همان( . ...قسمت، اي دو  عده هستند؛يك قسمت  دجوا
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ر آغازِ اكتساب، يعني د ؛پذيرد ايمان، شدت و ضعف و كمال و نقص مي بنابراين
هاي پاك به تدريج شدت  سپس با انجام اعمال نيك و انديشه .ضعيف و ناقص است

» عين«رسد كه علم  به جايي مي ،رود و به تعبير مالصدرا مي رو به درجات كمال ،يافته
» مشاهده«ناخت، تبديل به و معرفت و ش» عيان«و ايمانِ  )143/ 3: 1367( شود مي
 .مشاهده است همعرفت و شناخت، بذر و دان :اند گفتهجاست كه  از همينو  گردد مي

ل ايمان آن است كه انسان او همرتب؛ كند ذكر مي نيز مالصدرا براي ايمان مراتبي
 .ناباشد، مانند منافق آن غافل يا منكر ،ولي قلبش از اين ايمان ؛با زبانش مؤمن باشد

ولي هنوز به  ؛تراف كرده است، تصديق كندآن است كه آنچه را با زبان اع دوم همرتب
آنها را  ،سوم آن است كه مراتب ايماني را شناخته همرتب .يقين نرسيده باشد همرتب

اين مرتبه  .رفاني و كشفي و چه برهاني و علميچه تصديق ع ؛تصديق نمايد
اين همان  .شود كند، حاصل مي مينوري كه خداوند در قلب بندگانش وارد  هواسط به
حارث و پرسيد را از حارث انصاري حقيقت آن  مانِ حقيقي است كه رسول خدااي

 .حقيقت آن را براي حضرت شرح داد
چنان مستغرق شده باشد  انسان در نور حضرت احديتكه است  آخرين رتبه آن

» اليوم  الملك نِملَ« :را ببيند و به زبان و ايمان خود بگويد» واحد قهار«كه فقط 
 همرتب واين مقام  اما ».الواحد القهار هللا«: وحيد و عرفان پاسخ دهدسپس با زبان ت

كه سلطان آخرت كامل  يمگر عرفا و اوليا شود در اين دنيا براي كسي حاصل نمي
 )255: الف1363( .كند بر باطنشان حكومت مي

 ؛زبان است طريق نفوذ ايمان ازكه گردد  با اين بيان از مراتب ايمان، واضح مي
حتّي خود و هستي را نيز شخص طوري كه  به ؛تا اعماق وجود تداوم دارداما 
به » قوه«از  داند كه نفس در پرتو آن را نوري مي صدرا ايمان همچنين. يندب نمي

   .استمراتب ايمان  هدكنن رسد و اين مطلب بيان مي» فعل«

از  آنكه نفس در پرتو  كه ايمان نوري عقالني است كند ميآيات قرآني داللت 
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ها، به دنياي  رسد و از دنياي اجسام و تاريكي قوه و نقص به فعل و كمال مي
 )28: 1360. (شود يابد و آماده لقاءاهللا مي ارواح و نور ارتقا مي

مالصدرا پس از بيان مراتب ايمان ـ از يك جهت ـ مشخصات صاحب هر مرتبه 
نمايد، مؤمن است و اثر آن  ميكه با زبان اظهار اسالم   آن«: كند گونه ذكر مي را اين

 ».ندا صرفاً اين است كه خون و اموالش محفوظ است و فرزندانش محكوم به اسالم
دوم، به حسبِ مفهوم شهادت به خدا و رسول او، اعتقاد قلبي دارد  هصاحب مرتب

از انشراح صدر و قلب به نور معرفت محروم و ديدگان او  اما ؛و تكذيب دروني ندارد
آن است كه بعضي از اعمال  اين نوع ايمانثمره . ملكوت ناتوان است ةاز مشاهد

پاكي  ،اصالح قلبمقدمه  اعمالاين . نمايد ها را ادا مي و امانتدهد  را انجام ميصالح 
 .كه به ايمان حقيقي منجر شود استكامل  معرفتو آن 

بينايي سوم ايمان را داراست، به حقائق امور ايماني بصيرت و  هه مرتبككسي 
و اسرار ملكوت و خفاياي عالم غيب و  كند مشاهده مي قلبي دارد و آنها را عقالً
 .شود جبروت بر او آشكار مي

كه مبدأ » واحد قهار«مرتبه چهارم ايماني است، غير از  واجد مؤمني كهدر ديد 
همان . همه اشياست، چيز ديگري حضور ندارد غايت و اول و آخر و ظاهر و باطن

اين . شود به او ختم مي ناو سفرِ مسافر سائرانو سيرِ  گردد باز ميامور به او  هكه هم
 .غايت قصواي ايمان است كه حد و منتهايي براي آن متصور نيست ،مرتبه

 )257و255: الف1363(
انگيز از غزالي، مراتب ايمان و توحيد را به دو بخش  دلبيان در يك  وي

اول ايمان مانند  همرتب. كرده استتشبيه آن » مغز و روغن«و  گردو »پوست«
سوم به مغز و  همرتب. پوست زيرين گردو است ،دوم همرتب و ل گردوپوست او

 اما ؛دگرد تشبيه مي ،شود به روغني كه از آن مغز استخراج مي نيز چهارمين مرتبه
اگر هيزم شود، . پوست اولي، خيري در آن نيست، تلخ است و داراي چهره زشت
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 نيزتوحيد و ايمان زباني . كند ار دارد و اگر در خانه بماند، مكاني را تنگ ميدود بسي
اش آن است كه تا هست،  تنها فايده است و بهره، پرضرر و باطنش نكوهيده بي

 .پوست زيرين را محافظت كند
كند لي، مغز را از فساد و آلودگي حفظ ميپوست دوم و زيرين گردو به همراه او. 

مغز گردو . فاصله فراوان دارد »كشف«ولي تا  ؛فوائد زيادي دارد هم ايمان اعتقادي
. مقام مقرّبان است وسوم است كه ايمان كشفي  هنفسه بهره دارد و آن مرتب في

 .بيند آنها را صادر از واحد قهار مي كند، فراواني را مشاهده ميي اگرچه اشيا
موحدي است كه در د همانناما مغز گردو كه نهايت فايده و ثمره را دارد، 

از آن جهت كه كثير نه بيند و عالم وجود را  شهودش، غير از واحد حقيقي نمي
: الف1363؛ 110/ 3: 1367( .دبيا است، مي» واحد«از آن جهت كه  بلكه ،است
257( 

كه تا كجا نفوذ نـ منوط به اي ايمان و توحيد در اثر شود كه پس مالحظه مي
توان  در تأييد اين گفتار مي .كنند كسب ميي مختلفي را ها كرده باشد ـ افراد درجه

مقصود كه را شاهد گرفت ) 136/ نساء( »...يا ايها الذين آمنوا آمنوا باهللا«آيه شريفه 
محسوس و فاني كاربرد  ،ايمان ظاهري و صوري است كه در دنياي مادي» آمنوا«از 

كه در آخرت سودمند خواهد ايمان باطني و معنوي است » آمنوا«دارد و مراد از 
نها اين ايمان است كه انسانِ حيواني را ت. براي مؤمنان خواهد بود اي توشه افتاد و ره

نمايد و او را موجودي اخروي و  به يك انسان معنوي و حقيقي و عقلي تبديل مي
رهاند و  دهد، مي ل جلود كه در آن رخ مياز عذاب دوزخ و تبد ،ملكوتي كرده
 ؛هاي گوناگون متعددي دارد ايمان است كه در زبان شرع و عقل، نام همچنين اين
اهللا  لِجعي ممن لَو « :چنانكه در قرآن كريم آمده است ؛خوانند مي» نور«گاهي آن را 

يديهم و أين ورهم بسعي نُي« هو همچنين آي) 40/ نور( »ورِن نُله م فما له نوراً
چنانكه در  ؛كنند تعبير مي» حكمت«آن به زماني ديگر از  )12/ حديد( »بايمانهم
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 )299/ بقره( ».كثيراَ وتي خيراَأُفقد  ةالحكم تؤو من ي«: قرآن كريم آمده است

مراتبي نيز  ـ غير از جهاتي كه پيش از اين گفته شدـ صدرا از جهت ديگري 
ص خوا هعوام، مرتب همرتب: دارد ايمان سه درجه«: گويد مي شمارد و براي ايمان برمي

 )32: همان( ».محبوبان است هاخص كه درج همحبان است و مرتب هكه مرتب
گانه، علم و عملي وجود  براي هر يك از مراتب سهشود  او در ادامه متذكر مي

د و ونتسليم ش ،آورده) ص(آن است كه به آنچه پيامبر عوام از جهت علم همرتب. دارد
چنان است  غيب و از حيث عمل نيز آن مانند ايمان به ،ايمان بياورند با آرامش قلبي

ها و گناهان براي كسب پاداش و نجات از عذاب  و از بدي دهنها را انجام د كه نيكي
خواص از نظر علم چنين است كه به خدا و فرشتگان و كتب  هاما مرتب ؛دوري كنند

و  هي و نيز به بعث بعد از مرگ و بهشت و دوزخو رسوالن و فرستادگان و اولياي اال
هي اين معارف به قدر ايمان آورده و با براهين روشنِ قدسي و مبادي و اصول اال

 .ايماني را بشناسد
اي به صفتي از  خواص از جهت عمل آن است كه هرگاه خداوند بر بنده هرتب

و  شود ميوجود او در برابر آن تجلّي، خاضع  يصفات خود تجلّي نمايد، همه اجزا
وجود ايمان  يو همچنين به تمام اجزا كنند ميي وي پيرواز  شو مشاعر اقو
 .آورد، بعد از آنكه قلبش به غيب ايمان آورده بود مي

انانيت به سبب  يها برداشته شدن حجاب نيزاخص از حيث علم و عمل  همرتب
 .است تجلّي حق به صفات مجد و بزرگي و پاكي

 هو در مرتب» عيني«دوم  هدر مرتب ،»غيبي« نخستين خود هپس ايمان در مرتب
در شب معراج بود كه چون ) ص(حالِ پيامبر اسالم است و اين» عياني«م خود وس

ولي چون جذبه و  ؛مكان و كجايي قرار داشت هالمنتهي رسيد، هنوز در مرتبةبه سدر
وجود  هكشانيد، هم) شهود(» عين«به ) كجايي(» اَين«هي او را از كشش عنايت اال

  .آورد ني عيانيايما ،او به خدا مؤمن گشته
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