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 ی عقل و ایمان از نظر حکمت متعالیهبررسی و رابطه
 

 1زلقیزیبا 

 
 انشجوی دوره دکتری فلسفه و کالم اسالمی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز،اهواز،ایراند-1

 

 چکیده:
ی عقل و هه بررسی رابطر این مقالدی بین آنهاست. هدف ما ی عقل و ایمان و رابطهها بوده مسئلهیکی از موضوعاتی که همواره مورد بحث و قضاوت آراء و اندیشه

ت که تمام اس و ایمانی کامل های بدست آمده در این تحقیق نشان از پیوند تامی است که بین معرفت عقالنی و ایمان هست.نظر مالصدرا است. یافتهایمان از 

باشد و ت نفس میاتب و شئونارت که از می تحلیلگر اسداند و عقل قوهمبتنی بر دلیل و برهان باشد. مالصدرا ایمان را بر عقل استوار دانسته و آن را باور قلبی می

 گستره آن از عقل هیوالئی تا عقل مستناد است. 

 عقل، ایمان، مالصدرا، محدودیت قلمرو عقل کلید واژه: 

 

 مقدمه:

اعث باشد که بیجودات می عقل و گستره و توانمندی آن است. همان عقلی که وجه تمایز انسان از دیگر مویکی از مسائل مهم و جدی بشر مسئله

ن انسانها د بخاطر همینسان داراای در هدایت اند. عقل نقش ارزندهبرتری انسان نسبت به سایر مخلوقات است. انسانها همیشه از آنها استفاده کرده

 میانوتی در ههای متفای عقل و ایمان سبب بروز دیدگای برون دینی. بررسی رابطهی درون دینی و چه در حوزهبه آن نیازمندند چه در حوزه

 شود: اندیشمندان شده است که به طور کلی به سه دسته تقسیم می

 یست. ناند، معتقدند با وجود عقل نیاز به شریعت برخی عقل را در جایگاه بسیار رفیعی قرار داده گرایی افراطی:الف(عقل

ارزش  اند ازاندهماتوان مبارزه با عقل است. ایمان گرایان مسیحی از آنجا که از اثبات عقلی اصول بنیادی دین خویش ن ب(عقل ستیزی افراطی:

جربی و اخالق عم از علوم تای معارف اند. به نظر ایشان دین به انسان اعطا شده تا جایگزین همهی ایمان را باال بردهاند و درجهاستداللی عقل کاسته

 دالطبیعه گردد.و مابع

 

آور یامپبلور یافته ت )ع( تعقل و ایمان در جایگاه خویش قرار دارد. در این میان اندیشه اصیل اسالمی که در مکتب اهل بی گرایی معتدل:ج(عقل

ن را یادآور های آتوانیو نا تهخواند با این حال عقل بشری را در درک بعضی از امور عاجز دانساین دیدگاه است. از یکسو عقل را پیامبر درونی می

(: 46ی هالبالغه خطب)نهج« رفتهلم یطلع العقول علی تحدید صفته و لم یحجبها عن واجب مع»فرماید: البالغه میاند. امیرالمؤمنین )ع( در نهجشده

روی  اوند به کلیناخت خدچنان است که شعقل نه آن چنان است که به کنه صفات الهی دست یابد و او را آنگونه که سزاوار است بشناسد و نه آن 

 عقل بسته باشد.

ای ه عدهبوده ک های مختلف در قرون متمادی شده است سازگاری و عدم سازگاری عقل و ایماندلیل دیگری که باعث پیدایش گروهی و فرقه

ی دیگر اشیع مرحلهعالم ت یل قرن یازدهم هجری درای جانب عقل را. در اواخر قرن دهم هجری و اواجانب ایمان را به صورت افراطی گرفته و عده

 1050م ین شیرازی )صدرالد گرایی در مکتب تشیع شروع شده که تا عصر حاضر ادامه دارد. آغازگر این مرحله فیلسوف و عارفی بزرگ به ناماز عقل

عرفان  ،فلسفه و دین ایمان، وبود که در تلفیق بین عقل  گذار حکمت متعالیه است. وی از فیلسوفان و عارفانیهـ( معروف به مالصدرا است که پایه

 های بلندی برداشت.و حکمت و شریعت قدم

 معنای لغوی و فلسفی عقل:

ثر ست که بر اکاو فراگیر  ای واحد قیاسیی عقل دارای ریشهی مشتقات آن به این معناست. مادهی عقل به معنای بازداشتن است و همهاصل ماده

 ی داللت دارد. موارد کاربرد

)مذهب( که در زبان التین به معنای وصل کردن است یعنی اتصال به حقیقت،  Religionی ی عقل را معادل ریشهدکتر سید حسن نصر واژه

ه از ماده اند عقل جوهری است کی جوهر دانسته و در تعریف آن گفتهحکما عقل را از مقوله 1داند.کند، میچیزی که انسان را به حقیقت وصل می

                                                                 

 78ص  12( شماره 1ی فرهنگ )مجله نامه- 1

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

های محسوس به دورات و کار آن ادراک و تعقل است. عقل دارای مراتبی است که چهار مرتبه از و صفات آن مجرد و از نسخ هستی طبیعی و پدیده

 آن را در کتب فلسفی ذکر کرده. 

 لی برای کمالوانی در او بالفعل است وهان و قوای حیججوهری است که در شئون و کماالت حیواناتی به مقام تمام رسیده و عقل هیوالئی: -1

-می ور عملیه رادرنگ ص باشد که هرگاه تعلیم معلم فراهم شد بدونانسانی و ادراک عقالنی فعلیت نیافته و مستعد برای پذیرش صور علمیه می

 پذیرد. 

ه وای ادراکی بقن مرتبه به تدریج مقداری از یرا در ایزنفس در این مرتبه جوهری است اقوی و برتر از جوهر عقل هیوالئی، عقل بالملکه: -2

ضات این که نقی . مانندکندی هیوالئی خارج شده به این معنی که نفس قضایای کلیه بدیهی را به نحو عقالنی درک میفعلیت رسیده و از مرتبه

 ماید ندارد.نیه استخراج ات اوللب عقلیه را از مقدمقابل جمع و رفع نیستند. اما عقل در این مرتبه قدرت به ترتیب قیاس و برهان منطقی را که مطا

طقی دقیق قدمات و تشکیالت برهان و استدالل منمتواند با ضم نفس در این مرتبه دارای نیروی تفکر و استخراج است، میعقل بالفعل: -3

ل فعل ی عقهبا اینکه قو الم حقیقی اطالق کرد.توان عمجهوالت علمی را از مبادی بدیهی واضح استخراج نماید. به صاحب این مرتبه از عقل می

 محض گردیده ولی غفلت خطا بر عالم جایز است.

 عقل مستناد:-4

داد منزه است و در جوهریت عقلی و فرورفتن در ادراک معقوالت محض به گرفت و غفلت رخ مینفس در این مرتبه از فضایی که عالم اندیشه را می

تواند آن را جذب به عالم حسی کند و پرده بر رخ نماید. و هیچ نیرویی نمیی معقوالت خود را میه مشاهدهقدری شدت و قوت دارد که همیش

 . 2ی کمال عقل و فعلیت انسان استی آن اندازد و این نهایت مرتبهادراکات عقلیه

 سالمی گشته.فرهنگ ا یانی داشته پس وارد حوزهی یونانی و اسکندربندی یاد شده از عقل به تعبیر آقای مطهری )ره( سابقهتعریف و تقسیم

 عقل از منظر مالصدرا:

آید. مالصدرا نفس را در تقسیم اولیه به سه قسم تقسیم کرده است: نفس در حکمت متعالیه، عقل به مثابه یکی از قوا و از مراتب نفس به شمار می

کند و با برای جسم طبیعی آلی است از آن جهت که امور کلی را درک می نباتی، نفس حیوانی و نفس ناطقه )انسانی(، نفس انسانی کمال اول

 .3دهدانتخاب عقالنی و استنباط نظری کارهای موجود را انجام می

یان دمی است که می آویژه ترین آنها به معنای نیرویهای دیگری نیز در معانی گوناگونی بکار رفته است که رایجی عقل در فلسفه و دانشواژه

عانی را به قل در این مکاربرد ع وشمارد ای را برای عقل بر میشناسد. صدرالمتألهین معنای شش گانهدهد و راه را از چاه باز مینیک و بد تمییز می

 داند. هر کدام معنای خاصی دارد. عقل در بعضی معانی به نحو تشکیک به کار رفته است.ای اشتراک لفظی میگونه

 :4مالصدرا در شرح اصول کافیشش معنای عقل از 

 کودن تفاوتی وشود.این تعریف بین شخصی ذکی تاز میی آن انسان از سایر بهائم و حیوانات ممای است که به واسطهعقل غریزهمعنای اول: -1

 هند.دمیی انسانها این غریزه را دارند. حکما این معنای عقل را در کتاب برهان مورد استفاده قرار شود. همهقائل نمی

ا یضای عقل است ی آنچه مقتمطلب فوق بیان کننده« قلهذا مویوجبه العقل و ما ینفیه الع»عقل در اصطالح متکلمان رواج دارد: معنای دوم: -2

 «.ستراستگویی خوب ا»دانند، مثال: کند. همه یا اکثریت مردم آن را قبول دارند یا آن را عقلی میعقل آن را ایجاب می

از  نجام دهیم یاایم آنها را درک کنیم که آن کار را توانهایی است که ما میعقل در کتاب اخالق مطرح است. مبادی آرا و دانشمعنای سوم: -3

 وارادی است  وختیاری شود و موارد آن اآنها دوری گزینیم. این معنای عقل جزئی از نفس است که به سبب مواظبت بر اعتقاد کم کم حاصل می

 شود.البته تشکیکی است، بیشتر بر اثر تجربه حاصل می

اقل عگویند فالنی یبرند، آنجا که می مردم آن را بکار میلحاظ معنا نزدیک هم هستند. عامه چرا که از معنای سوم و چهارم شبیه هم است،-4

 است یعنی خیلی ذکاوت دارد و بالعکس، فالنی غیر عاقل است پس ذکاوت ندارد.

قوه یا راتب آن شامل عقل بالیکی از نیروهای ادراک انسان است که به عقل نظری و مراتب مختلف آن مشهور است که مپنجم:  معنای-5

 هیوالئی، عقل بالمکه، عقل بالفعل و عقل مستناد.
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ول، اند عقهم کردعقل در کتاب الهیات مطرح گردید، عقل مجرد محض است. حکمای الهی موجود را به سه بخش تقسی معنای ششماین -6

 نفوس، اجسام.

 براین عقلی که موجودشود بناتاست، عقل اول، دوم تا دهم که عقل فعال نامیده می 10اند. تعداد عقول موجوداتی هستند که عقل محضعقول: 

 ی است پس نهق تعالحی یرهمجرد محض و وسیع و گسترده است بر هر موجود مادونی مؤثر است و هیچ موجود مادی بر او مؤثر نیست. تنها در س

 .فی شده استبران و تالی وجوب حق تعالی جای دارد و نه در ذاتش جهتی از جهات عدم و امکان نارسایی است جز آنکه به واسطهکمال بالقوه

 تند. ض متفاوهای چهارگانه است چون از جهت شدت و ضعف و کمال و نقاز نظر مالصدرا معانی مختلف عقل که مقول به تشکیک است عقل

 داند. صدرالمتألهین از نظر فعالیت عقل را قائل به عقل عملی و عقل نظری می

 *عقل نظری و عقل عملی و مراتب آنها:

 شود.مورد عمل واقع نمی کند که در واقعهایی را ادراک میی آن انسان آن گونه دانشعقل نظری نیرویی است که به واسطه

 مرتبه در نظر گرفته که عبارتند از:  4مالصدرا برای عقل نظری 

های عقلی ی صورتمهاست چون از ه« عقل هیوالیی»ی مقوالت را دارد از آن جهت که انسان در ابتدا سعادت دریافت همه الف(عقل هیوالئی:

 خالی است و بالقوه وجود عقل دارد. 

که آنها  بنددش میرسد. محسوسات در آن نقشود و بر اثر تابش نور حق به فعلیت میکند نفس قوی میقتی کودکی رشد میو ب(عقل بالمکه:

 تر است. کند مثل کل از جزء بزرگی تشکیل اولین قضایای عقول را مهیا میی خیال. زمینهاند و محفوظ در قوهبالقوه معقول

ت که ین کمالی استبه اولشود و این مردا شد بالطبع برای او زمینه اندیشیدن و استنباط کردن آماده میوقتی صور برای انسان پیج(عقل فعال: 

ین اآورد. ت مییگری بدسگیرد کمال دشود. وقتی انسان با تالش ذهنی تعاریف و قیاسات حدود و براهین را بکار میی عاقله حاصل میبرای قوه

 گویند.مرتبه را عقل فعال می

ی ی کمال نفس انسانی رسیدن به عقل مستناد است که همان عقل بالفعل است لکن وقتی آن را به اعتبار مشاهدهباالترین مرتبهل مستناد: د(عق

 5شود به خاطر استفاده نفس از مافوق خودش.معقوالت در هنگام اتصال نفس به مبدأ فعالی لحاظ کنیم عقل مستناد نامیده می

 :*عقل عملی و مراتب آن

قل عزئی که کار جام رأی داند که احتماالً مراد این است که درک حکمی تنها از رهگذر انصمالصدرا نقش عقل عملی را خدمتگزاری عقل نظری می

تواند ن و .... میان و مکای زمهای جزئی دربارهتواند به صورت فعل درآید مثالً ادراک کلی حسن عدالت تنها در صورت انضمام رأیعملی است می

 شمارد:به صورت یک عمل عادالنه ظهور یابد. مراتبی که مالصدرا برای عقل عملی برمی

 هاه استعمال نوامیس الهیه و شرایع و احکام از قیام و صیام و صدقات و قرابین و اعیان و جماعات و غیر آنتهذیب ظاهر ب-1

 یا از حالتهای زشت نفسانی هذیب قلب و تطهیر باطن است از امکانات ردّیه و اخالق دینه ت-2

 های عملی و معارف حقیقی(حلّی نفس ناطقه است به صورت قدسیه )آراستن باطن به صورتت-3

 سالک است به ی ربّ اول و مالحظه کبریا و ملکوت او، و این نهایت سفرنای نفس است از ذات خویش و مقصود گردانیدن نظر بر مالحظهف-4

 سوی خدای تعالی.

ز حق تعالی نچنان که ای اشیاء را آای که انسان از نفس خود فانی شده و همهی فناست یعنی مرحلهی چهارم عقل عملی که مرحلهاین مرحله

قل نظری و است که ع ی عقلکند. این خودپذیری و تخلق به اخالق الهی است که این آخرین درجهگردد مشاهده میشود به او باز میصادر می

 شود.یگانه می عقل عملی متحد و

 ایمان از نظر مالصدرا:

در باب احتمال است که در این ماده ایمان به معنی تصدیق است لذا « ن-م-ا»در تفکر مالصدرا ایمان در لغت تصدیق و وثوق است و مأخوذ از 

را به معنای ایمان به حسب شرع یعنی . در اصطالح اظهار ضوع و قبول شریعت است، مالصد6کندیاد می« مصدق»مالصدرا از کسی که ایمان آورده 

 پردازد. های مختلف مسلمان میماهیت و حقیقت ایمان نزد نحله

 اختالف نظر مسلمانان در ماهیت ایمان از نظر قجراوی و داوری مالصدرا: 

                                                                 

 10/7/89-پایگاه اطالع رسانی حوزه، گنجینه معارف/تقسیمات عقل- 5
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نه اقرار زبانی، تصدیق قلبی و عمل گاها مؤلفه و عناصر سهبندیکه در این دسته 7اختالف مسلمانان در ماهیت ایمان چهار دسته به وجود آمده

 8جوارحی دخالت دارند.

 نند.داجوارحی می دانند و ایمان را مجموع اقرار لسانی و تصدیق قلبی و عملروه اول کسانی هستند که هر سه عنصر را در ایمان دخیل میگ-1

 دانند.روه دوم ایمان را مؤلف از اقرار زبانی و تصدیق قلبی میگ-2

 دانند.ایمان را فقط تصدیق قلبی و عمل قلبی میگروه سوم -3

 کنند.یمان را فقط اقرار زبانی قلمداد میگروه چهارم ا-4

ها بندی چهارگانه توسط فخرالدین رازی در تفسیر مفاتیح الغیب بیان شده سپس مالصدرا به داوری آنها پرداخته است که در این داوریاین تقسیم

 .9«ان االصل فی االیمان هو المعرفته بالجنان»دانند. مامیه اصل را در معرفت قلبی میاکثر قریب به اتفاق علمای ا

 نظر مالصدرا در باب ایمانی که هدف عقل و تصدیق قلب است شش وجه در اثبات آن بیان کرده: 

مجرد علم »به باور مالصدرا ایمان  10جوارحی.ای جوانحی است نه و لذا ایمان مقوله خداوند در قرآن کریم ایمان را فعل قلب دانسته وجه نخست:

است، خداوند متعال ایمان را به قلب نسبت داده و در حق مؤمنین فرمود ایمان در قلوب مؤمنین نوشته شده است. وی همراهی عمل « و تصدیق

 آورد. صالح با ایمان و جدا آوردن آن در قرآن را از جمله دمی دیگر به سخن خود می

فرماید: ایمان یک عمل قلبی است. عمل قلب تسلیم و خضوع و یک طور تقبل و دس سره( که از پیروان مالصدرا بوده اینچنین میامام خمینی )ق

 11زیر بار رفتن است.

 12ماهیت در این تفکر نهی از عمل صالح است اما باید دانست که تحقق ایمان قلبی بدون اعمال شرعیه ممکن نیست.

این آیات یکی از وجوه اصلی  13قلبی برای ایمان با استفاده از اقتران عملی صالح با ایمان در قرآن کریم بیان شده است. در اثبات تصدیقوجه دوم: 

 14اثبات تصدیق قلبی برای ایمان در میان علمای شیعه بوده است.

 است.  از راه ذکر معاصی در کنار ایمان است که در آنها سخن از ارتکاب به معصیت اهل ایمانوجه سوم: 

مور ای این است که دهکه از نظر مالصدرا نشان دهن« ال اکراه فی الدین»فرماید ی بقره که خداوند میسوره 256بر اساس آیه وجه چهارم: 

جبر و تمنی  بهتوانست یمحقق آن تتواند صورت بپذیرد و اگر ایمان از باب اعمال بدنی مانند نماز، روزه بود اعتقادی و ایمانی به جبر و اکراه نمی

 باشد.

-می عیین و یافتتصدیق ت کند که در ایمان باید چیزی باشد که قابل زوال و تغییر نباشد و این ویژگی در علممالصدرا استدالل میوجه پنجم: 

 شود.

اگر در  ه است وآمداز طریق معنای لغوی ایمان است. در این وجه آمده است که ایمان در لغت عربی به معنای تصدیق و اذعان وجه ششم: 

افات ودن قرآن منبعربی  اصطالح غیر شریعت برای غیر این معنا استفاده شده باشد مستلزم آن است که از زبان عربی عدول کرده باشد و این با

 دارد.

 15پردازد.ی ایمان به معنای تصدیق است و مالصدرا با محور قرار دادن عنصر تصدیق قلبی به تعرفی ایمان میپس واژه

کند د و تأکید میکنمی پس از دیدگاه مالصدرا ایمان فقط علم و یا معرفت قلبی، عمل به احکام شرعیه برای صفات قلب است که معرفت را ممکن

وامل معرفتی که ایمان عامل باشد، یکی از این ع 2که ایمان دارای یک رکن که همان معرفت است پس نتیجتاً انسانی سعادتمند است که دارای 

 شود.است و دیگری عمل صالح است. چنین فردی با داشتن اینها سعادتمند محسوب می

 ایمان کشفی -4هانی  ایمان بر-3یمان تقلیدی  ا-2یمان لفظی  ا-1ایمان دارای سه مرتبه است: 

                                                                 

 78، ص 2( تفسیر قرآن کریم، پیشین، ج1362شیرازی )- 7

 208، 205، ص 2مفاتیح الغیب، پیشین، ج- 8

 6، ص2ر قرآن کریم پیشین، جمالصدرا تفسی- 9

 106ی نحل آیه ، سوره22ی  مجادله آیه ، سوره42ی مائده آیه سوره- 10

 37، شرح چهل حدیث ص 1374امام خمینی، - 11

 259، ص 1صدرالدین شیرازی، التفسیر القرآن الکریم، ج- 12

 آیه ؟؟؟مائده -57آل عمران آیه -82ی بقره آیه سوره-13

 534التفسیر القرآن الکریم، ص صدرالدین شیرازی، - 14

 27، ص 4، ج89، ص 2مالصدرا شیرازی، تفسیر قرآن کریم، پیشین ج- 15
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د و صاحبان این درجه را اهل برهان شوی حکما بوده و در آن معرفت و علم و یقین حاصل میکه از میان آنها ایمان برهانی مهمتر است که شیوه

ای باالتر دانند که در درجهدانند و آن را معرفتی میو چون هدف رسیدن به یقین است آن را ایمان حقیقی می 16دانند که خواص مؤمنان استمی

 از اعتقاد قرار دارد. 

ست، معرفت اان حقیقی ای است. از مراتب ایمبلکه مشاهده دانند. معرفت برهانی نیستکه صاحبان آن را اهل کشف و مکاشفه میایمان کشفی: 

ند. مالصدرا لسابقون هستابقون اداند که در فردوس اعال هستند و همان السیقینی را در بر دارد. مالصدرا صاحبان این مقام را مقربان درگاه حق می

 اند.ن نائل آمدهداند که از طریق الهام و وحی الهی به آی انبیاء میاین مرتبه را مرتبه

 رابطه عقل و ایمان از نظر مالصدرا:

های دینی در های فلسفی با احکام شریعت و گزارهو گزاره 17از دیدگاه مالصدرا دین و عقل هر دو راهی به سوی معرفت حق و صفات و افعال اویند.

ای است که در خدمت ی واقعی فلسفهحکمت راستین و فلسفهکند که ی هماهنگی عقل و ایمان تصریح میتضاد نیستند. صدرالمتألهین در زمینه

اند. ایشان ای از حکمت نبردهکند و معتقد است چنین افرادی بهرهوحی باشد و اصوالً کسانی را که سخنی خالف دین داشتند فیلسوف قلمداد نمی

ی معصوم و منزه از مغالطه و دروغ است همانند ی از گویندهفرمایند: هر چیزی که محال و ممتنع نباشد کتاب الهی و سنت نبوی که صادر قطعمی

گیرد در صورتی که از لحاظ سند قطعی و از جهت پس وحی الهی حد وسط برهان عقل قرار می 19تواند آن را ثابت نماید.می 18برهان عقل ریاضی

 20باشد.داللت نمی

رسد که احکام شرعی که توسط شارع را داشته باشد به همان نتایجی می شود که اگر عقل تمام شرایط خوداز سخنان صدرالمتألهین روشن می

« ای جز کم عقلی وجود نداردمیان ایمان و کفر فاصله»فرماید: از باب عقل و جهل اصول کافی می 33بیان شده است. مالصدرا در شرح حدیث 

هان نیست، هرگاه عقل آدمی کامل گردد ایمان او نیز حقیقی خواهد فرماید: ایمان عبارت است از نور عقل و کفر چیزی جز ظلمت و تاریکی جمی

 21بود.

ید اینگونه با ی باشدحال ممکن است سئوال شود که مراد از عقل در روایت باال عقل عملی باشد نه عقل نظری پاسخ چیست؟ اگر پاسخ عقل عمل

 به اراده و مربوط هایی کهستی عقل نظری و به اعتبار درک هستیگفت اوالً در وجود آدمی بیش از یک عقل نیست که به اعتبار درک مطلق ه

 عمل انسان است عقل عملی گویند.

ملی دیگر عقل ع . به سخنتواند عمل کندجویی و ارتزاق از عقل نظری نمیثالثاً: عقل عملی فرعی بر عقل نظری است یعنی عقل عملی بدون بهره

 کند. ن عقل نظری که بعد شناختی و معرفتی انسان است اقدام نمیکه بعد عمل ارزشی و اخالقی انسان است بدو

ن ی ایمازمهالت اما پس با این دستاوردها مالصدرا معتقد است که ایمان از دستاوردهای عقل نظری است. معرفت و عقل نظری عین ایمان نیس

 اتصال به عالم باالست.حقیقی خواهد بود. صدرا معتقد است که رسیدن به کمال عقلی و معرفت ناب عامل 

 شباهت مراتب عقل و ایمان در نظام صدرائی:

 شد:در تفکر صدرائی مراتب عقل عملی در واقع همان مراتب ایمان است که در چهار مرحله خالصه می

 ذات خودنای نفس از ف-4ورانی کردن قلب به واسطه صور علمی و معارف ایمانی  ن-3رحله تهذیب باطن  م-2اهر ظمرتبه تهذیب -1

ت یعنی فات اسصدرالدین شیرازی معتقد بود که ایمان حقیقی خیر کثیر او فصل عظیم همان حکمت حقه است که کسب آن اصل سعادتها و ص

اب، و میزان حس ، کتابعلم به خدای متعال صفات و احتمال، ملک و ملکوت او و همچنین علم به روز رستاخیز، منازل و مقامات آخر، بعث، حشر

 و جهنم است. بهشت

تا اشیاء را  شودضافه میخواهد اداند که از جانب خداوند متعال بر قلب هر یک از بندگانش باو در شرح اصول کافی ایمان را نوری از انوار الهی می

ا یل بالفعل و ری یا عقنظی کند که حکما این نور را حکمت نظری یا کمال عقل نظری یا قوهآنگونه که هستند مشاهده کند. او همچنین ذکر می

رگاه که ره و جدید هبک دوباساند و مراد حکما از این تعریف را توانایی انسان در حاضر کردن معلومات حقیقی بدون رنج عقل بسیط اجمالی نامیده

 داند.اراده کند را می

                                                                 

 69، ص 1361مالصدرا، ایقاظ النائمین، - 16

 327، ص 7صدرالدین شیرازی، اسفار،ج- 17

 303، ص 8صدرالدین شیرازی، اسفار، ج- 18

 67، ص 9، ج227، ص7صدرالدین شیرازی، اسفار، ج- 19

 19، ص 1آملی، پیشین، رحیق مختوم، ج جوادی- 20

 90، ص 1صدرالدین شیرازی، شرح اصول کافی، ج- 21
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رسد. مالصدرا قوه و نقض را نقض خارج شد و به فصل و کمال می داند که در پرتو آن نفس از قوه واو در اسرار االیات نیز ایمان را نوری عقالنی می

شود که او در این کتاب نیز نقل ی لقاء اهلل مینامد که از این رهگذر انسان آمادهدنیای اجسام و ظلمتها و فعلیت و کمال را عالم ارواح و انوار می

 22کند که این نور نزد حکیمان پیشین عقل بالفعل نامیده شود.می

داند که ای میداند و نفس انسان را همچون آینهدهد و حجابی برای سعادت میدر کتاب مفاتیح الغیب طبیعت و معصیت را در یک رتبه قرار می

ی ایمان و معرفت انجام شده و همان عقل مستفاد است. ایشان ایمان عقل قدسی آن را برای عبودیت کامل صیقل داده است. این صیقل به واسطه

کند. ایمان نیروی عقالنی است که انسان را در رابطه با حکمت و عقل قرار داده و تعریفی عقالنی یا به عبارتی تعریفی معرفت محور از آن ارائه می را

ین عقل با عالم بنابرا 23برد به عبارت دیگر ایمان همان معرفت حقیقی استترین مرتبه و کمال میی انسانیت به عالیترین مرتبهاز قوه یعنی پایین

گیرد و نماید. مالصدرا ایمان را مانند دیگران عشق یا دلتنگی و اقرار به زبان و تصدیق قلبی در نظر نمیالوهیت مرتبط است و آن کسب شراق می

که خدا را نشناسد  رسد که هرشود به این نتیجه میدر واقع مالصدرا با بیان این اصل فلسفی که شناخت هر چیزی با علم به علت آن حاصل می

 اشیاء را هم به طور کامل نخواهد شناخت و جایگاه حقیقی آنها را نخواهد دانست.

کنند و دانش آنان محدود به امور حسی است ها یا جاهالن به طور دائم به لذات جسمانی و شهوات و به منایت دنیوی توجه میبدین ترتیب نادان

و همانطور که صدر  24کند و خواستار قرب به حق تعالی استجهان قدسی و منظر پاک خداوندی روی می در حالیکه عارف ربانی به طور دائم به

 داند چرا که کفر ورزیدن همانند ایمان آوردن امری معرفتی است. داند کفر را نیز جهالت میایمان را معرفت می

ا دیگر بلسوف همراه یک فی ی دانسته پس او یک فیلسوف است. او به عنوانمالصدرا ایمان و حکمت را با در نظر گرفتن ایمان به عنوان معرفیت یک

و  رای او ایمانبکند. یداند و راه خود را از متکلمان و عارفان جدا مفالسفه سعادت در سبک معرفت به حقیقت از طریق کوشش و کشف عقلی می

 قل است که با الوهیت در ارتباط است.عقل از یکدیگر جدا نیستند. ایمان به عنوان معرفت به حقیقت همان ع

ست درا معتقد اکه مالص توان گفتی انسانها صاحب عقل هستند میهای معرفتی ایمان و اینکه همهبا یک گرفتن ایمان و حکمت و اشاره به جنبه

 وا علم لدنی عرفت یت در اینجا مکه ایمان به صورت بالقوه و ناآگاه در افراد هست و فعلیت و عینیت بخشیدن به آن حکمت نظری است. حکم

 ورزند.یمد و کفر اند و منکر جهان باقی هستناند اما در آن وادی ماندهاخروی است. کسانی هستند که علم دنیوی و صوری را کسب کرده

-مان حکمت خود را پرورش میباشد. انسان با حکمت ایمان خود و با ایی حکمت با ایمان دوطرفه است که همراه با صیرورت و استکمال میرابطه

 25شود.دهد و از جهل به معرفت و غیب یعنی به ایمان حقیقی که همان حکمت واقعی است نایل می

 نظر مالصدرا در پیوند عقل و ایمان:

ا با قدم ریاضت و گاه حکمت بشری است و کسی را که دارای معارف حقیقی بوده و آن راز نظر مالصدرا، ایمان غایت علم و معرفت انسانی و تکیه

فرماید: حقیقت ایمان چیزی غیر از انجام اعمال بدنی و طاعات و عبادات همچون داند. ایشان میتفکر و تدبر به قلب رساند شایسته وصف مؤمن می

س در نظر مالصدرا . پ26ی آننماز و روزه است و در یک کالم در نظر او، عرفان و شناخت و معرفت اصل و عمود ایمان است و عمل فرع و شاخه

ی اعتقاد به معارف حقّه همچون معرفت به خداوند و افعال و ملک و ملکوت او و قیامت و حشر و حساب و کتاب و بهشت و جهنم همان ایمان حقیق

ی آن اعتقاد است و موجب حصول کرامت نزد خداوند است و اگر عمل هم در کنار ایمان ذکر شده است جهت این نکته است که ثمر و نتیجه طبیع

 و معرفت است نه اینکه از ارکان ایمان باشد.

 همبستگی تعقل و ایمان:

نی است که از نور عقال ه عبارتداند کی قرآن، ایمان را ثمره و نتیجه ترقی نفس از قوه به فعل و از نقص به کمال میمالصدرا در بستر آیات شریفه

 کند. نفس انسانی را مستعد لقاء خدا می

و من یکفر »ی نساء: سوره 136ی و آیه« آمن الرسول بما اُنزل الیه و المؤمنون کلٌ آمن باهلل و مالئکته و کتبه و رسله»سوره بقره:  285 طبق آیه

هر آنچه انسان  وشود وشن میرایمان  وپیوند و اتصال تام و کامل بین معرفت «. باهلل و و مالئکته و کتبه و رسله و الیوم االخر فقد ضلّ ضالالً بعیداً

 ی حیوانات خارج شود.شود انسان از جرگهرا به ایمان برساند معرفت کامل و تمام است و باعث می

 

                                                                 

 225( رساله الحشر ص 1363مالصدرا )- 22

  136مالصدرا  - 23

 061، ص 3( ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم، ج 1367دینانی، )- 24

 33، مفاتیح الغیب، ص 1363مالصدرا - 25

 97یات، ص (، اسرار اآل1360مالصدرا )- 26

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 گیری:نتیجه

دگی و عقل در ادبیات دینی ما، مالک ثواب و عقاب بندگان الهی است و همان رسول باطنی انسان است که در کنار جهت بیرونی یعنی انبیاء، راه بن

دهد. ایمان به معنای باور، اطمینان، خضوع و انقیاد است و در اصطالح علماء دین به معنای تصدیق و باور قلبی به را به انسان نشان می عبادت حق

باشد. ایمان چیزی غیر از انجام اعمال بدنی و طاعات بدنی است و شناخت و معرفت حق اصل و آنچه از جانب خداوند به پیامبر رسیده است می

ی آن کشف قلبی است. بین معرفت عقالنی و ایمان پیوند تامی ایمان است و عمل فرع آن، ایمان مراتب و درجاتی دارد که باالترین درجه عمود

ی قرآن، ایمان را ثمره و نتیجه ترقی باشد. مالصدرا در بستر آیات شریفهبرقرار است و ایمانی کامل و تمام است که مبتنی بر دلیل و برهان می

کند. معرفت به خدا و داند که عبارت از نور عقالنی است که نفس انسانی را مستعد لقاء خداوند میفس از قوه به فعل و از نقض به کمال مین

م خواند تفکر و تأمل در عالرسوالن و مالئکه آن از اصول و ارکان ایمان بوده و راهی که شریعت از طرفی و عقل از طرف دیگر به سوی آن فرا می

 هستی و جوانب و اطراف آن است و هرکس دست به این تفکرات و تأمالت بزند به آن تصدیق و اعتقاد خواهد رسید.

 مالصدرا معتقد است که ایمان گرچه امری مربوط به قلب است منحصر به معرفت کشفی نیست بلکه معرفت خدا با دلیل و برهان یعنی اعتقادی که

کند گرایی را ارائه میتواند ایمان قلبی محسوب شود. ایمان اعم از معرفت قلبی و شهودی است. مالصدرا عقلاز طریق عقل نظری حاصل شود می

 که همراه با ایمان است.
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Abstract. One of the issues that has always been discussed and judged by opinions and thoughts is the issue of reason 

and faith and the relationship between them. Our purpose in this article is to examine the relationship between reason 

and faith in Mulla Sadra's view. The findings in this study show Tommy's linkage between rational knowledge and 

faith. complete faith is based on reason. Mulla Sadra believes faith in a firm intellect, and it is a belief in the heart, and 

intellect is the analytical power that is of the degree and essence of the soul, and its scope extends from the monster's 

wisdom to the intellect. 
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