
 
 
 
 

 مراتب ايمان  ۀمحوران تحليل معرفت

 مالصدرا ۀدر فلسف

 سيدمحمدکاظم علوی

 چکيدهچکيده
ن بودن ایمان از مسائل مهم مبحث ایمان است و در اندیشة دینـي قـرآ   مسئلة ذومراتب

 "مالصـدرا "جایگاه خاصي دارد. این مسئله که منبعث از آیات قرآنـي اسـت در تفسـير    
است. مالصدرا در این زمينـه   م( نيز مورد توجه قرار گرفته8086-8638ق/ 030-8666)

دار  ليکن این تحقيق عهده ،کند انقسامات مختلفي از ایمان را در مواضع مختلف بيان مي
منـد کـه مبتنـي بـر      این مسئله بوده لذا به تحليلي نظامشناختي و منسجم  بررسي روش

پردازد. نظریة مالصدرا در ماهيت ایمـان،   نظریة مالصدرا در بارة ماهيت ایمان است مي
دهــد.  گرایانــه اسـت و اصــالت را در ایمـان بــه علـم و معرفــت مـي     ای معرفـت  نظریـه 
 طلبد. محورانه را مي اساس تحليل مراتب ایمان، تحليلي معرفت این بر

محورانه، نخستين مرتبة ایمان که ایمان لفظي است، فاقد عنصـر   مطابق تحليل معرفت
اساسي معرفت بوده و اطالق ایمان بر آن، اطالق مجازی اسـت و تنهـا مفهـوم فقهـي     

است ایمان  گردد. مرتبة دوم که از آن به ایمان تقليدی تعبير شده اسالم بر آن حمل مي
شـود و آن   ای از معرفت است کـه بـه آن اعتقـاد گفتـه مـي      عوام است که دارای درجه

صورتي کـه منجـر بـه عمـل گـردد       معرفتي تقليدی است که مشروط و تبعي است و در
دارای حقيقت ایمان است. مرتبة سوم، مرتبة ایمان برهاني است که ایمان خواص است 

مرتبـة یقـين،    ، نخستين«اليقين علم»و واجد معرفت یقيني است ليکن یقين آن در حد 
و « اليقـين  عـين »است. مرتبة چهارم، مرتبة ایمان کشفي است که خود دارای دو مرتبة 

 است. که به خواص خواص مؤمنان و اخصين از ایشان اختصاص دارد.« اليقين حق»

ایمان برهاني   مراتب ایمان، ایمان لفظي، ایمان تقليدی )ایمان عوام(، واژگان کليدی:
 اليقين. اليقين، حق اليقين، عين ان کشفي، علم)ایمان خواص(، ایم
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 سيدمحمدکاظم علوی 11
(Seyyed Mohammadkazem Alavi) 

 

 مقدمه

 ای بنيـادین   مقولـة ایمـان مقولـه    قـرآن های آسماني و ازجملـه   در طول تاریخ ادیان و در خالل کتاب
 است و در این مقوله مسئلة درجـات مؤمنـان و اصـناف آنهـا و مراتـب ایمـان از اهميـت         و محوری بوده

 یشـه کـه منبعـث از آیـات قرآنـي اسـت کـه ایمـان را قابـل افـزایش و           ای برخوردار است. ایـن اند  ویژه
« درجـات ایمـان  »عنـوان   ( در واژگـان روایـي بـه   38 :؛ مدثر8 :؛ فتح833 :عمران است )آل کاهش دانسته

؛ 88، ص 8است )کليني، اصـول کـافي، ج    گشته و ابوابي از مجامع حدیثي را به خود اختصاص داده مطرح
 تـوان بـا رویکردهـای مختلفـي مـورد بررسـي        (. مراتب ایمان را مي33، ص 00ج  مجلسي، بحاراالنوار،

زیـرا   ،اسـت  اساس معرفت و علم مـورد توجـه قـرار گرفتـه     قرار داد. ليکن در این تحقيق، مراتب ایمان بر
شـناختي و منسـجم در ایـن مسـئله اقتضـا       شناختي در مبحث ایمان است. رویکـرد روش  رویکردی روش

نظـر   م( در8086-8638ق/ 8666-030هـوم بنيـادین در ماهيـت ایمـان نـزد مالصـدرا )      کنـد کـه مف   مي
محورانة مراتب ایمان برخاسته از این دیـدگاه   شود؛ این مفهوم، معرفت و علم است و تحليل معرفت گرفته

 دادن نقش معرفت در هر مرتبـه بـه تمـایز ميـان     بنيادین مالصدرا دربارة ایمان است. این تحليل با نشان
توانـد بـه    دهد کـه وجـود یـا فقـدان معرفـت مـي       پردازد و نشان مي ایمان حقيقي و ایمان غيرحقيقي مي

شده در این تحقيق برگرفته از انقساماتي اسـت   های بيان معنایي ایمان منجر گردد. تفکيك معناداری یا بي
در مواضـع مختلـف   در مواضـع مختلـف     اسـت و  ترین مکتب فلسفي اسالمي ارائـه داده  عنوان مؤسس برجسته که مالصدرا به
تحليـل قـرار گرفتـه و حاصـل آن تحليـل معرفـت       تحليـل قـرار گرفتـه و حاصـل آن تحليـل معرفـت           است. این انقسامات با روشي منسجم مورداست. این انقسامات با روشي منسجم مورد  بيان کردهبيان کرده
 ها در نظام فکری مالصدرا است.ها در نظام فکری مالصدرا است.  محورانة آنمحورانة آن

ای ای   برند، در حوزة تفکر اسالمي جایگاه برجستهبرند، در حوزة تفکر اسالمي جایگاه برجسته  نظام فکری مالصدرا که از آن به حکمت متعاليه نام مينظام فکری مالصدرا که از آن به حکمت متعاليه نام مي
هـای عقلـي، نقلـي و شـهودی در علـوم      هـای عقلـي، نقلـي و شـهودی در علـوم        و عرفان پرداختـه و روش و عرفان پرداختـه و روش   قرآنقرآنان برهان، ان برهان، زیرا به جمع ميزیرا به جمع مي  ،،دارددارد

رو از طرفـي بـه   رو از طرفـي بـه     ایـن ایـن     اسـت و از اسـت و از   مختلف اسالمي اعم از فلسفه، تفسير، کالم و عرفان را در خود جای دادهمختلف اسالمي اعم از فلسفه، تفسير، کالم و عرفان را در خود جای داده
، ، 83888388؛ نصـر،  ؛ نصـر،  683683-680680، صـ  ، صـ  83088308اسالمي کمك نمـوده اسـت )مطهـری،    اسالمي کمك نمـوده اسـت )مطهـری،      ةةتوسعة رویکردی اندیشتوسعة رویکردی اندیش

ای ای   رشـته رشـته   ای ميـان ای ميـان   و از طرفـي دیگـر بـه مطالعـه    و از طرفـي دیگـر بـه مطالعـه     ((3838-8383، صـ  ، صـ  83368336آملي، آملي،   ؛ جوادی؛ جوادی863863-888888ص ص 
رو رو   (. از ایـن (. از ایـن 888888، ص، ص83888388شناختي حائز اهميت فراواني است )قراملکـي،  شناختي حائز اهميت فراواني است )قراملکـي،    است که از لحاظ روشاست که از لحاظ روش  زدهزده  دستدست

مکتب فکری مالصدرا، یعني حکمت متعاليه، از زمان مالصدرا تاکنون پيروان زیادی را جذب نموده و بـه  مکتب فکری مالصدرا، یعني حکمت متعاليه، از زمان مالصدرا تاکنون پيروان زیادی را جذب نموده و بـه  
توجه اندیشمندان غيرمسـلمان نيـز   توجه اندیشمندان غيرمسـلمان نيـز     رین مکتب فلسفي ـ فکری ادامة حيات داده است و مورد رین مکتب فلسفي ـ فکری ادامة حيات داده است و مورد تت  عنوان مهمعنوان مهم
   (.(.8888-8888، ص ، ص 83888388است )نصر، است )نصر،   واقع گردیدهواقع گردیده

 اصل تصديق قلبی و معرفت در ماهيت ايمان

لـيکن  لـيکن    ،،گـردد گـردد   چنانکه در مقدمه اشاره شد، مبحث مراتب ایمان فرع بر مسئلة ماهيت ایمـان طـرح مـي   چنانکه در مقدمه اشاره شد، مبحث مراتب ایمان فرع بر مسئلة ماهيت ایمـان طـرح مـي   
های ارائه شده در ماهيت ایمان مؤثر های ارائه شده در ماهيت ایمان مؤثر   تواند در آزمون درستي یا نادرستي نظریهتواند در آزمون درستي یا نادرستي نظریه  ایمان ميایمان مي  تحقيق در مراتبتحقيق در مراتب

واقع شود و دیدگاه مالصدرا در ماهيت ایمان را وضوح بيشتری بخشد. مالصدرا در بررسي مسئلة ایمـان  واقع شود و دیدگاه مالصدرا در ماهيت ایمان را وضوح بيشتری بخشد. مالصدرا در بررسي مسئلة ایمـان  
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هـای  هـای    در آموزهدر آموزهای پرثمر ای پرثمر   برد و آميزهبرد و آميزه  های فراوان ميهای فراوان مي  تبع روش فکری خود از ميراث علمي پيشينيان بهرهتبع روش فکری خود از ميراث علمي پيشينيان بهره  بهبه
 حـال نظریـة او منسـجم اسـت     حـال نظریـة او منسـجم اسـت       عـين عـين   دهـد و در دهـد و در   کالمي، تفسيری، روایي، فلسفي و عرفاني و... را ارائه ميکالمي، تفسيری، روایي، فلسفي و عرفاني و... را ارائه مي

انـد و  انـد و    نام بردهنام برده« « الگوی روشيالگوی روشي»»آوردن الگویي ضروری است که از آن به آوردن الگویي ضروری است که از آن به   که برای حفظ این انسجام فراهمکه برای حفظ این انسجام فراهم
گـردد  گـردد    م فرادیدگاهي از ایمـان منجـر مـي   م فرادیدگاهي از ایمـان منجـر مـي   کند که نهایتاً به ترسيکند که نهایتاً به ترسي  شناختي را ارائه ميشناختي را ارائه مي  این الگو مراحل روشاین الگو مراحل روش

 (.(.800800صص  ،،83888388؛ قس: قراملکي، ؛ قس: قراملکي، 3030صص  ،،83888388.، .،   ..  )ایزدی و.)ایزدی و.
گانة اقـرار زبـاني، تصـدیق    گانة اقـرار زبـاني، تصـدیق      در این تحليل ابتدا مالصدرا براساس چهارچوب کالمي بحث، از عناصر سهدر این تحليل ابتدا مالصدرا براساس چهارچوب کالمي بحث، از عناصر سه

 ,Gardet, 1986, v 3, p.1170; Izutsu, 2006))  قلبـي و عمـل جـوارحي دخيـل در مبحـث ایمـان      قلبـي و عمـل جـوارحي دخيـل در مبحـث ایمـان      

p.117))  نظـر مالصـدرا از ميـان ایـن عناصـر      نظـر مالصـدرا از ميـان ایـن عناصـر        بخشـد. بـه  بخشـد. بـه    کند و عنصر تصدیق قلبي را اصالت ميکند و عنصر تصدیق قلبي را اصالت مي  یاد ميیاد مي
 گيـرد  گيـرد    گانه، تصدیق قلبي در ماهيـت ایمـان دخالـت دارد و قـوام ایمـان بـر تصـدیق قلبـي قـرار مـي          گانه، تصدیق قلبي در ماهيـت ایمـان دخالـت دارد و قـوام ایمـان بـر تصـدیق قلبـي قـرار مـي            سهسه

باید باید (. در تحليل نظریة مالصدرا در این چهارچوب (. در تحليل نظریة مالصدرا در این چهارچوب 866866صص  ،،33، ج ، ج همانهمان؛ ؛ 868868صص، ، 88، ج ، ج 83008300)مالصدرا، )مالصدرا، 
ان ان »»کنـد:  کنـد:    گونه بيـان مـي  گونه بيـان مـي    که خود اینکه خود اینننگفت که منظور مالصدرا از تصدیق قلبي، علم و معرفت است. چناگفت که منظور مالصدرا از تصدیق قلبي، علم و معرفت است. چنا

واقع مالصدرا همگام با سایر فالسفه و واقع مالصدرا همگام با سایر فالسفه و     (. در(. در8686صص  ،،88، ج ، ج همانهمان« )« )االصل في االیمان هو المعرفة بالجناناالصل في االیمان هو المعرفة بالجنان
ـ     نيز قاطبة علمای اماميه به دخيلنيز قاطبة علمای اماميه به دخيل ـ   بودن عنصر علم و معرفـت در ایمـان تیکي   ،،83308330کنـد )جـوادی،   کنـد )جـوادی،     د مـي د مـي بودن عنصر علم و معرفـت در ایمـان تیکي

گرایانه در بـاب ایمـان قـرار داد    گرایانه در بـاب ایمـان قـرار داد      توان نظریة ایشان را در شمار نظریات معرفتتوان نظریة ایشان را در شمار نظریات معرفت  ( و از این منظر مي( و از این منظر مي838838صص
 (.(.888888صص، ، 83888388.، .،   ..  ؛ قس: لطيفي و.؛ قس: لطيفي و.388388صص، ، 8686، ج ، ج 83868386)مجتهدشبستری، )مجتهدشبستری، 

پردازد که پردازد که   ایمان ميایمان ميبرد و به ارائة تحليلي از برد و به ارائة تحليلي از   ليکن مالصدرا خود را از چهارچوب مبحث کالمي فراتر ميليکن مالصدرا خود را از چهارچوب مبحث کالمي فراتر مي
گيری از تحليل گيری از تحليل   سازد. مالصدرا با بهرهسازد. مالصدرا با بهره  معرفت در ایمان را بيان ميمعرفت در ایمان را بيان مي  وو  در خالل آن مقصود اصلي خود از علمدر خالل آن مقصود اصلي خود از علم

گانة علم، حال و عمل و بيان دو سير ابتدایي و رجوعي در نحوة ترتب این گانة علم، حال و عمل و بيان دو سير ابتدایي و رجوعي در نحوة ترتب این   های سههای سه  ایمان به امور و ساحتایمان به امور و ساحت
( ( 0303-0606ص ص   ،،66، ج ، ج همانهمان؛ قس: ؛ قس: 0808  صص  ،،88، ج ، ج انانهمهم؛ ؛ 880880  صص  ،،88، ج ، ج 83008300امور بر یکدیگر )مالصدرا، امور بر یکدیگر )مالصدرا، 

گـردد کـه در   گـردد کـه در     پردازد. در نگرش نخست علم، آغاز سيری محسـوب مـي  پردازد. در نگرش نخست علم، آغاز سيری محسـوب مـي    به بررسي معرفت از دو منظر ميبه بررسي معرفت از دو منظر مي
دارد. در این نگرش و این سـير، هـدف عمـل اسـت و علـم      دارد. در این نگرش و این سـير، هـدف عمـل اسـت و علـم        جهت تحقق احوال و سپس اعمال گام برميجهت تحقق احوال و سپس اعمال گام برمي

گردد. اما در نگرش دیگر، ابتدای این سـير  گردد. اما در نگرش دیگر، ابتدای این سـير    ی ميی ميگذارگذار  گردد و با آن ارزشگردد و با آن ارزش  منظور تحقق عمل تعریف ميمنظور تحقق عمل تعریف مي  بهبه
یابد. غایت نهـایي  یابد. غایت نهـایي    عنوان هدف فعليت ميعنوان هدف فعليت مي  عمل است و عمل برای تحقق احوال و سپس تحقق معرفت بهعمل است و عمل برای تحقق احوال و سپس تحقق معرفت به

در این نگرش علم است، لذا در دیدگاه مالصدرا، این نگرش برتر از نگـرش نخسـت اسـت و از عمـق و     در این نگرش علم است، لذا در دیدگاه مالصدرا، این نگرش برتر از نگـرش نخسـت اسـت و از عمـق و     
آیند؛ درکـي کـه در آن انکشـاف حقـایق و     آیند؛ درکـي کـه در آن انکشـاف حقـایق و       رک آن نائل ميرک آن نائل ميژرفایي برخوردار است که صاحبان بصائر به دژرفایي برخوردار است که صاحبان بصائر به د

اسـاس در  اسـاس در    ایناین  (؛ بر(؛ بر0303-0808ص ص   ،،66؛ قس: ج ؛ قس: ج 883883-888888ص ص   ،،33، ج ، ج همانهمانگردد )گردد )  معارف ایماني متحقق ميمعارف ایماني متحقق مي
(. ایـن  (. ایـن  3838صص  ،،83888388ترتيب فضيلت این امور ابتدا علوم، سپس احوال و سپس اعمال قـرار دارنـد )همـو،    ترتيب فضيلت این امور ابتدا علوم، سپس احوال و سپس اعمال قـرار دارنـد )همـو،    

وت هستند؛ به عبارت دیگر در این تحليل مالصـدرا از تفکيـك   وت هستند؛ به عبارت دیگر در این تحليل مالصـدرا از تفکيـك   علوم با دیگر علوم در نگرش نخست متفاعلوم با دیگر علوم در نگرش نخست متفا
گيرد و با برتر دانستن علوم مکاشفه، مقصود نهایي خود گيرد و با برتر دانستن علوم مکاشفه، مقصود نهایي خود   بهره ميبهره مي« « علوم مکاشفهعلوم مکاشفه»»و و « « علوم معاملهعلوم معامله»»ميان ميان 

  ،،83888388؛ همـو،  ؛ همـو،  838838، ، 33قـس: ج  قـس: ج      ؛؛  3636صص  ،،88ج ج   ، ، همـان همـان داند )داند )  از علم و معرفت را این نوع اخير از علوم مياز علم و معرفت را این نوع اخير از علوم مي
بـودن علـم و   بـودن علـم و     مختلف از علم و مراتب مختلف آن در بيان مالصدرا حاکي از ذومراتبمختلف از علم و مراتب مختلف آن در بيان مالصدرا حاکي از ذومراتب  (. بيان معاني(. بيان معاني3333صص

 تواند نقطة شروع مناسبي در تحليل مراتب ایمان محسوب گردد.تواند نقطة شروع مناسبي در تحليل مراتب ایمان محسوب گردد.  معرفت در این تحليل است و ميمعرفت در این تحليل است و مي



 سيدمحمدکاظم علوی 9393
(Seyyed Mohammadkazem Alavi) 

 

 بودن ايمان در نظام فکری مالصدرا ذومراتب

ای که معنای آن به شـدت  ای که معنای آن به شـدت    گونهگونه  اند بهاند بهدد  مالصدرا در تفسير خود به صراحت ایمان را از الفاظ مشکّك ميمالصدرا در تفسير خود به صراحت ایمان را از الفاظ مشکّك مي
(. مفـاهيم مشـکّك در   (. مفـاهيم مشـکّك در   868868، ص، ص88، ج ، ج 83008300و ضعف و کمال و نق  در مصادیق آن متفاوت است )همو، و ضعف و کمال و نق  در مصادیق آن متفاوت است )همو، 

گردد که قسـيم آن مفـاهيم کلـي متـواطي     گردد که قسـيم آن مفـاهيم کلـي متـواطي       ی اسالمي از اقسام مفاهيم کلي محسوب ميی اسالمي از اقسام مفاهيم کلي محسوب مي  منطق و فلسفهمنطق و فلسفه
کند، بلکه صـدق  کند، بلکه صـدق    وی یا بالسویه صدق نميوی یا بالسویه صدق نمياست. در این تقسيم مشکّك در صدق بر افراد خود به نحو تسااست. در این تقسيم مشکّك در صدق بر افراد خود به نحو تسا

آن متفاوت است. این تفاوت ممکن است در اولویت و عدم اولویت، تقدم و تیخر، زیادت و نقصان، کثرت آن متفاوت است. این تفاوت ممکن است در اولویت و عدم اولویت، تقدم و تیخر، زیادت و نقصان، کثرت 
گانـه،  گانـه،    های شـش های شـش   توان به جای همة این اختالفتوان به جای همة این اختالف  و قلت و شدت و ضعف یا تمام و نق  باشد که البته ميو قلت و شدت و ضعف یا تمام و نق  باشد که البته مي

 (.(.880880صص، ، 88، ج ، ج 83308330-83388338ی، ی، اختالف در کمال و نق  را بيان کرد )سبزواراختالف در کمال و نق  را بيان کرد )سبزوار
توان تفکيك ميان تشکيك عامي و تشکيك خاصي را مطرح کرد توان تفکيك ميان تشکيك عامي و تشکيك خاصي را مطرح کرد   با بيان اختالف در کمال و نق  ميبا بيان اختالف در کمال و نق  مي

گـردد.  گـردد.    در وجود معرفـي مـي  در وجود معرفـي مـي  « « تشکيك خاصيتشکيك خاصي»»به جای به جای « « تشکيك اتفاقيتشکيك اتفاقي»»که در حکمت متعاليه با بيان که در حکمت متعاليه با بيان 
لحاظ حکمت متعاليه دارای مراتبـي  لحاظ حکمت متعاليه دارای مراتبـي  داند؛ حقيقتي که از داند؛ حقيقتي که از   مالصدرا این نوع تشکيك را در حقيقت وجود ميمالصدرا این نوع تشکيك را در حقيقت وجود مي

، ، 80888088گردد که وجود است )مالصدرا، گردد که وجود است )مالصدرا،   ها برميها برمي  االشتراک آناالشتراک آن  ها به همان مابهها به همان مابه  االختالف در آناالختالف در آن  است که مابهاست که مابه
( و ( و 0808-0303ص ص   ،،88، ج ، ج همانهمانکند )کند )  (. مالصدرا نظریة خود را با بيان تمثيل نور ارائه مي(. مالصدرا نظریة خود را با بيان تمثيل نور ارائه مي3636-0000ص ص   ،،88ج ج 

ق/ ق/ 683683-680680ایز بـه کمـال و نقـ  از سـوی شـيخ اشـراق )      ایز بـه کمـال و نقـ  از سـوی شـيخ اشـراق )      یعني تمیعني تم88هر چند آن را به تمایز نوع چهارمهر چند آن را به تمایز نوع چهارم
(، لـيکن  (، لـيکن  338338صص  ، ، 88، ج ، ج 83368336؛ قس: شيخ اشراق، ؛ قس: شيخ اشراق، 888888-883883، ، 88، ج ، ج همانهمانگرداند )گرداند )  م( باز ميم( باز مي88688868-88088808

-8686صـ  صـ    ،،83838383نظریة خویش را با توجه به اصل تفکيك ميان مفهوم وجود و حقيقت وجـود )علـوی،   نظریة خویش را با توجه به اصل تفکيك ميان مفهوم وجود و حقيقت وجـود )علـوی،   
ن نظریه دومين مبنای حکمت متعالي پس از اصـالت وجـود   ن نظریه دومين مبنای حکمت متعالي پس از اصـالت وجـود   کند. ایکند. ای  ( و در قلمرو حقيقت وجود ارائه مي( و در قلمرو حقيقت وجود ارائه مي8383

ها به حل بسياری از مسائل فلسفي پرداخته و بسياری از معضالت فلسفي را ها به حل بسياری از مسائل فلسفي پرداخته و بسياری از معضالت فلسفي را   است و مالصدرا براساس آناست و مالصدرا براساس آن
، ، طباطبـائي طباطبـائي )تعليقة سـبزواری(،  )تعليقة سـبزواری(،    3636صص  ،،88، ج ، ج 80888088، مالصدرا، ، مالصدرا، 3333صص  ،،83088308سازد )سبزواری، سازد )سبزواری،   برطرف ميبرطرف مي
 (.(.66-88ص ص   ،،83868386
ی مالصدرا برخوردار اسـت و براسـاس آن   ی مالصدرا برخوردار اسـت و براسـاس آن     ای در فلسفهای در فلسفه  تشکيك وجود از جایگاه ویژهتشکيك وجود از جایگاه ویژه  روی نظریةروی نظریة  به هربه هر

پيوسـته دانسـته شـده کـه همـة      پيوسـته دانسـته شـده کـه همـة        شود که در آن نظام عالم در عين وحدت، نظامي به همشود که در آن نظام عالم در عين وحدت، نظامي به هم  الگویي ارائه ميالگویي ارائه مي
(. این تصویر از عالم یـك الگـو اسـت و بـرای امـور و      (. این تصویر از عالم یـك الگـو اسـت و بـرای امـور و      00صص  ،،83868386، ، طباطبائيطباطبائيگردد )گردد )  مراتب را شامل ميمراتب را شامل مي

اساس مالصدرا ایمـان را دارای مراتبـي   اساس مالصدرا ایمـان را دارای مراتبـي     ایناین  ها ایمان است. برها ایمان است. بر  کند که از جملة آنکند که از جملة آن  مختلف صدق ميمختلف صدق مي  حقایقحقایق
( و آن را ذومراتب ( و آن را ذومراتب 833833صص  ،،88، ج ، ج 83008300داند که در کمال و نق  با یکدیگر متفاوت هستند )مالصدرا، داند که در کمال و نق  با یکدیگر متفاوت هستند )مالصدرا،   ميمي

  ،،88، ج ، ج همـان همـان گردنـد ) گردنـد )   ای که مراتب آن در درجات شرف و خست با یکدیگر متفـاوت مـي  ای که مراتب آن در درجات شرف و خست با یکدیگر متفـاوت مـي    گونهگونه  برشمرده بهبرشمرده به
گيرد بلکه در مسئلة ایمان نيز گيرد بلکه در مسئلة ایمان نيز   (. مالصدرا تنها در بيان اصل تشکيك وجود از تمثيل نور بهره نمي(. مالصدرا تنها در بيان اصل تشکيك وجود از تمثيل نور بهره نمي868868صص

، به تفاوت مراتب نور ایمـان  ، به تفاوت مراتب نور ایمـان  ««نور ایماننور ایمان»»گيرد و با کاربرد ترکيب اضافة تشبيهي گيرد و با کاربرد ترکيب اضافة تشبيهي   از همين تمثيل بهره مياز همين تمثيل بهره مي
ن متفاوت دانستن، در انقسـامات ایمـان   ن متفاوت دانستن، در انقسـامات ایمـان   (. اثر ای(. اثر ای080080صص  ،،83038303کند )مالصدرا، کند )مالصدرا،   در شدت و ضعف اشاره ميدر شدت و ضعف اشاره مي

 یابد.یابد.  تبلور ميتبلور مي



 9999 مالصدرا ۀفلسفمراتب ايمان در  ۀمحوران تحليل معرفت 
(Knowledge-based Analysis of the Stages of Faith in Mulla Sadra’s Philosophy) 

 

 بندی ايمان( انقسامات ايمان )تقسيم

مالصدرا پس از متفاوت دانستن ایمان در شدت و ضعف و کمال و نقـ  از بـاب مثـال انقسـاماتي را     مالصدرا پس از متفاوت دانستن ایمان در شدت و ضعف و کمال و نقـ  از بـاب مثـال انقسـاماتي را     
(؛ لـيکن ایـن   (؛ لـيکن ایـن   868868صص  ،،88؛ قـس، همـان، ج   ؛ قـس، همـان، ج   868868صص  ،،88، ج ، ج 83008300کنـد )مالصـدرا،   کنـد )مالصـدرا،     برای ایمان ذکـر مـي  برای ایمان ذکـر مـي  

گون از ایمان را ارائـه  گون از ایمان را ارائـه    شود و مالصدرا در مواضع مختلف انقسامات گونهشود و مالصدرا در مواضع مختلف انقسامات گونه  ت در این حد خالصه نميت در این حد خالصه نميانقساماانقساما
دهد. این انقسامات گاه در اجمال و تفصيل، گاه در لحاظ وجوه انقسـام و گـاه نيـز در تعـدد تعـابير از      دهد. این انقسامات گاه در اجمال و تفصيل، گاه در لحاظ وجوه انقسـام و گـاه نيـز در تعـدد تعـابير از        ميمي

بـا نگرشـي   بـا نگرشـي   گردند. هدف این تحقيق ذکـر تفصـيلي تمـام ایـن انقسـامات نيسـت و       گردند. هدف این تحقيق ذکـر تفصـيلي تمـام ایـن انقسـامات نيسـت و         یکدیگر متفاوت ميیکدیگر متفاوت مي
پردازد. ليکن برای آگاهي از این انقسامات و دانسـتن حـوزة   پردازد. ليکن برای آگاهي از این انقسامات و دانسـتن حـوزة     محور در مراتب ایمان به اقسام آن ميمحور در مراتب ایمان به اقسام آن مي  معرفتمعرفت

 شود.شود.  ترین این انقسامات اشاره ميترین این انقسامات اشاره مي  معناشناختي این مراتب به اجمالي از مهممعناشناختي این مراتب به اجمالي از مهم
 سـت  سـت  کند انقسام ایمـان بـه ایمـان مجـازی و حقيقـي ا     کند انقسام ایمـان بـه ایمـان مجـازی و حقيقـي ا       نخستين انقسامي که مالصدرا به آن اشاره مينخستين انقسامي که مالصدرا به آن اشاره مي

 (. ایـن انقسـام بـه    (. ایـن انقسـام بـه    868868  صص  ،،88، ج ، ج همـان همـان توان معادل آنهـا را ایمـان ظـاهری و بـاطني دانسـت )     توان معادل آنهـا را ایمـان ظـاهری و بـاطني دانسـت )       که ميکه مي
اسـت  اسـت    ای تلفيقي به صورت انقسام ایمان به ایمان ظاهری مجازی و ایمـان حقيقـي نيـز بيـان شـده     ای تلفيقي به صورت انقسام ایمان به ایمان ظاهری مجازی و ایمـان حقيقـي نيـز بيـان شـده       گونهگونه
 و و هـای دیگـری همنـون ایمـان صـوری دنيـوی       هـای دیگـری همنـون ایمـان صـوری دنيـوی         (. این انقسـام دوگانـه بـه گونـه    (. این انقسـام دوگانـه بـه گونـه    863863صص  ،،33، ج ، ج همانهمان))

 (؛ ایمـان عينـي اقتـدایي تبعـي و ایمـان کشـفي اشـراقي        (؛ ایمـان عينـي اقتـدایي تبعـي و ایمـان کشـفي اشـراقي        868868  صص  ،،88، ج ، ج همـان همـان ایمان معنوی اخـروی ) ایمان معنوی اخـروی ) 
(؛ (؛ 866866صص  ،،66، ج ، ج همـان همـان (؛ ایمان غيبي من جهةالخبر و ایمـان بـه ادراک و یقـين )   (؛ ایمان غيبي من جهةالخبر و ایمـان بـه ادراک و یقـين )   838838  صص  ،،88، ج ، ج همانهمان))

مة اهل مة اهل ( و نهایتاً ایمان عا( و نهایتاً ایمان عا8080-8888  ص ص   الف،الف،  83068306ایمان تقليدی سمعي و ایمان کشفي قلبي )مالصدرا، ایمان تقليدی سمعي و ایمان کشفي قلبي )مالصدرا، 
، ج ، ج همـان همـان ایمان و ایمان برهاني از طرفي و ایمان عامة اهل ایمان و ایمان کمّل از عرفاً از طرفي دیگـر ) ایمان و ایمان برهاني از طرفي و ایمان عامة اهل ایمان و ایمان کمّل از عرفاً از طرفي دیگـر ) 

 شود.شود.  ( دیده مي( دیده مي800800  صص  ،،66، ج ، ج همانهمان  ؛ قس:؛ قس:800800-806806  ص ص   ،،33
به انقسـام  به انقسـام  بنابراین بنابراین   ،،استاست  نظر بودهنظر بوده  در این انقسام دوگانه فقط تفکيك ایمان حقيقي از غيرحقيقي آن مددر این انقسام دوگانه فقط تفکيك ایمان حقيقي از غيرحقيقي آن مد

است. با مالحظة این نکته طبيعي است کـه در ایمـان حقيقـي بتـوان دو     است. با مالحظة این نکته طبيعي است کـه در ایمـان حقيقـي بتـوان دو       حقيقي نظری نداشتهحقيقي نظری نداشته  خود ایمانخود ایمان
گرفت: یکي قسم برهاني و دیگری قسم کشفي که در انقسامات دوگانه در ذیل قسم حقيقي گرفت: یکي قسم برهاني و دیگری قسم کشفي که در انقسامات دوگانه در ذیل قسم حقيقي   شاخه در نظرشاخه در نظر

مان برهاني مان برهاني بود. در این انقسام ایمان به ایمان سماعي تقليدی بدون یقين و ایبود. در این انقسام ایمان به ایمان سماعي تقليدی بدون یقين و ای  ها اشاره شدهها اشاره شده  دوی آندوی آن  به هربه هر
  ،،33، ج ، ج همـان همـان ؛ ؛ 333333صص  ،،00؛ قـس: ج  ؛ قـس: ج  808808-803803، ، 88، ج ، ج همـان همـان گـردد ) گـردد )   و ایمان کشـفي عيـاني تقسـيم مـي    و ایمان کشـفي عيـاني تقسـيم مـي    

آورد. این انقسام به صورت ایمـان عـوام، ایمـان خـواص و     آورد. این انقسام به صورت ایمـان عـوام، ایمـان خـواص و       ای را پدید ميای را پدید مي  گانهگانه  بندی سهبندی سه  ( و تقسيم( و تقسيم830830صص
، ج ، ج همـان همـان : : ؛ قـس ؛ قـس 886886-830830ص ص   ،،88، ج ، ج همانهماناست )است )  الخواص نيز ذکر شدهالخواص نيز ذکر شده  ایمان اخصين یا ایمان خواصایمان اخصين یا ایمان خواص

طور کلي اهل برهان و در دسـتة سـوم،   طور کلي اهل برهان و در دسـتة سـوم،     (. در دستة دوم این انقسام، حکما و علما و به(. در دستة دوم این انقسام، حکما و علما و به806806-868868ص ص ، ، 33
  ،،33؛ قـس: ج  ؛ قـس: ج  368368-366366صـ  صـ    ،،66، ج ، ج همـان همـان انـد ) انـد )   انبياء، اولياء با استبصـار، و اهـل کشـف گنجانـده شـده     انبياء، اولياء با استبصـار، و اهـل کشـف گنجانـده شـده     

 (.(.0000صص[الف، [الف، 83088308؛ همو، ]؛ همو، ]8686-8888، ، 33؛ ج ؛ ج 830830صص  ،،33؛ ج ؛ ج 838838-833833ص ص 
است. در برخي مـوارد در  است. در برخي مـوارد در    های آن توسعة بيشتری یافتههای آن توسعة بيشتری یافته  تر در هر کدام از شاخهتر در هر کدام از شاخه  ری دقيقری دقيقاین انقسام با نظاین انقسام با نظ

ایمان تقليدی عوام ميان ایمان لفظي و اقرار لساني صرف و اعتقاد قلبي تفکيك قائل شده و یـك شـاخه   ایمان تقليدی عوام ميان ایمان لفظي و اقرار لساني صرف و اعتقاد قلبي تفکيك قائل شده و یـك شـاخه   
بنـدی اعتقـاد قلبـي، تقليـدی     بنـدی اعتقـاد قلبـي، تقليـدی       (. در این تقسـيم (. در این تقسـيم 868868-868868ص ص   ،،88، ج ، ج 83008300گردد )همو، گردد )همو،   به آن اضافه ميبه آن اضافه مي

، ج ، ج همـان همـان شود )شود )  ناميده ميناميده مي« « اعتقاداعتقاد»»اساس اساس   ایناین  ای از حقيقت دارد و برای از حقيقت دارد و بر  محض نيست و وجه حکایت و گونهمحض نيست و وجه حکایت و گونه
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کند دو قشـر و دو لبـبّ   کند دو قشـر و دو لبـبّ     بندی که مالصدرا از تمثيل گردو استفاده ميبندی که مالصدرا از تمثيل گردو استفاده مي  (. در این تقسيم(. در این تقسيم388388و و   868868ص ص   ،،88
اسـاس  اسـاس    ایـن ایـن   گردد. برگردد. بر  بندی ميبندی مي  رتبهرتبه  شود و ایمان با عناوین قشر القشر، قشر، لببّ و لببّ اللُّبّشود و ایمان با عناوین قشر القشر، قشر، لببّ و لببّ اللُّبّ  گرفته ميگرفته مي  نظرنظر  دردر

است است   ایمان قشر القشر که ایمان ظاهری صرف و تقليدی محض است ایمان عوام اهل اسالم دانسته شدهایمان قشر القشر که ایمان ظاهری صرف و تقليدی محض است ایمان عوام اهل اسالم دانسته شده
اسـت. ایمـان لبـبّ و    اسـت. ایمـان لبـبّ و      ای باالتر است، ایمان عوام اهل ایمان و متکلمان قلمداد شدهای باالتر است، ایمان عوام اهل ایمان و متکلمان قلمداد شده  و ایمان قشر که مرتبهو ایمان قشر که مرتبه

؛ قس: ج ؛ قس: ج 838838صص، ، 00، ج ، ج همانهماناست )است )  ماء و ایمان عرفا محسوب شدهماء و ایمان عرفا محسوب شدهایمان لببّ اللُّبّ نيز به ترتيب ایمان حکایمان لببّ اللُّبّ نيز به ترتيب ایمان حک
است مراتب توحيد نيز دانسته است مراتب توحيد نيز دانسته   که مراتب ایمان دانسته شدهکه مراتب ایمان دانسته شده  (. این مراتب چنان(. این مراتب چنان388388ص، ، 88؛ ج ؛ ج 863863-868868، ، 88
کند که ایـن تمثيـل را از صـاحب    کند که ایـن تمثيـل را از صـاحب      (. و مالصدرا خود بيان مي(. و مالصدرا خود بيان مي866866-300300، ص ، ص 83368336است )مالصدرا، است )مالصدرا،   شدهشده
-86688668ق/ ق/ 666666-866866( کـه در آن غزالـي )  ( کـه در آن غزالـي )  863863صص، ، 88، ج ، ج تفسيرتفسيرکند )مالصدرا، کند )مالصدرا،   نقل مينقل مي  احياءالعلوماحياءالعلومکتاب کتاب 
 (.(.868868صص، ، 8383تا، ج تا، ج   بيبي    داند )غزالي،داند )غزالي،  م( این مراتب را مراتب توحيد ميم( این مراتب را مراتب توحيد مي88888888

اسـت کـه از جملـة    اسـت کـه از جملـة      گانـه، انقسـاماتي صـورت پذیرفتـه    گانـه، انقسـاماتي صـورت پذیرفتـه      های دیگر تقسيم سـه های دیگر تقسيم سـه   شد در شاخهشد در شاخه  چنانکه گفتهچنانکه گفته
ني بـه ایمـان کشـفي باالصـاله و ایمـان کشـفي تبعـي اسـت         ني بـه ایمـان کشـفي باالصـاله و ایمـان کشـفي تبعـي اسـت         ها، انقسام ایمان کشفيِ عيـا ها، انقسام ایمان کشفيِ عيـا   ترین آنترین آن  مهممهم

سـه اصـطالح   سـه اصـطالح     ::شودشود  (. از دیگر اصطالحاتي که در این انقسامات دیده مي(. از دیگر اصطالحاتي که در این انقسامات دیده مي830830صص، ، 33، ج ، ج 83008300)مالصدرا، )مالصدرا، 
است که اصطالحاتي با صبغة عرفاني است و مالصدرا آنها را است که اصطالحاتي با صبغة عرفاني است و مالصدرا آنها را « « اليقيناليقين  حقحق»»و و « « اليقيناليقين  عينعين»»، ، ««اليقيناليقين  علمعلم»»

 (.(.688688صص، ، 33، ج، ج80888088و همو، و همو،   838838، ، 33، ج ، ج همانهمان؛ قس: ؛ قس: 833833، ، 88، ج ، ج همانهماناند )اند )دد  از اقسام ایمان حقيقي مياز اقسام ایمان حقيقي مي

 محورانه مراتب ايمان تحليل معرفت

در قسمت پيشين گزارشي از بيان مالصدرا در مواضع مختلف دربارة مراتب ایمان با عنـوان انقسـامات   در قسمت پيشين گزارشي از بيان مالصدرا در مواضع مختلف دربارة مراتب ایمان با عنـوان انقسـامات   
( بـرای  ( بـرای  3030-3838صـ  صـ    ،،83888388، ،   ..  ..  های توصيفي )ایـزدی و. های توصيفي )ایـزدی و.   ایمان بيان شد، ليکن صرف بيان این گزارشایمان بيان شد، ليکن صرف بيان این گزارش

کنـد.  کنـد.    کند و این تحقيق هدفي تحليلي منسجم و روشمندی را دنبال ميکند و این تحقيق هدفي تحليلي منسجم و روشمندی را دنبال مي  ارائة دیدگاه مالصدرا کفایت نميارائة دیدگاه مالصدرا کفایت نمي
هـا  هـا    گرفتـه و بـه آن  گرفتـه و بـه آن    نظـر نظـر   های مالصـدرا را در های مالصـدرا را در   دنبال آن است که مواضع مختلف بياندنبال آن است که مواضع مختلف بيان  واقع این تحقيق بهواقع این تحقيق به  دردر

فکری مالصـدرا سـازگار باشـد. در ابتـدا از     فکری مالصـدرا سـازگار باشـد. در ابتـدا از       انسجام بخشد و نيز تحليلي ارائه دهد که با سایر اجزای نظامانسجام بخشد و نيز تحليلي ارائه دهد که با سایر اجزای نظام
ای در نظام فکری مالصدرا به اجمال سخن گفته شد و بيان شـد کـه مالصـدرا بـر مبنـای      ای در نظام فکری مالصدرا به اجمال سخن گفته شد و بيان شـد کـه مالصـدرا بـر مبنـای        الگوی مرتبهالگوی مرتبه

گوید، لذا مبنای فکری مالصـدرا در ایـن زمينـه    گوید، لذا مبنای فکری مالصـدرا در ایـن زمينـه      ای از ذومراتب بودن ایمان سخن ميای از ذومراتب بودن ایمان سخن مي  همين الگوی مرتبههمين الگوی مرتبه
ی مالصدرا در باب مراتب ایمـان، سـازگاری دیـدگاه    ی مالصدرا در باب مراتب ایمـان، سـازگاری دیـدگاه      ی نظریهی نظریهگردد. اما منظور اساسي از سازگارگردد. اما منظور اساسي از سازگار  لحاظ ميلحاظ مي

باشد. چنانکه بيان شد مالصدرا در این باشد. چنانکه بيان شد مالصدرا در این   ایشان در کليت مبحث ایمان است که اساس آن ماهيت ایمان ميایشان در کليت مبحث ایمان است که اساس آن ماهيت ایمان مي
تر ایمان پرداختـه  تر ایمان پرداختـه    باب از دیدگاه خاصي برخوردار است دیدگاهي که صرفاً کالمي نبوده و به تحليل عميقباب از دیدگاه خاصي برخوردار است دیدگاهي که صرفاً کالمي نبوده و به تحليل عميق

گرفـت و  گرفـت و    نظرنظر  کند که مراحلي را در تحليل مالصدرا درکند که مراحلي را در تحليل مالصدرا در  صدرا در این زمينه اقتضا ميصدرا در این زمينه اقتضا ميشناسي مالشناسي مال  است. روشاست. روش
ی اقرار زباني، تصدیق قلبي و ی اقرار زباني، تصدیق قلبي و   گانهگانه  چنانکه بيان شد هر چند مالصدرا در مرحلة نخست از ميان عناصر سهچنانکه بيان شد هر چند مالصدرا در مرحلة نخست از ميان عناصر سه
دانـد؛ لـيکن مقصـود وی در ایـن حـد      دانـد؛ لـيکن مقصـود وی در ایـن حـد        عمل جوارحي؛ تصدیق قلبي را دخيل در ماهيت و قوام ایمان مـي عمل جوارحي؛ تصدیق قلبي را دخيل در ماهيت و قوام ایمان مـي 

گانة علم، حال و عمل و لحاظ دو سير ابتدایي و رجـوعي در  گانة علم، حال و عمل و لحاظ دو سير ابتدایي و رجـوعي در    گرفتن امور سهگرفتن امور سه    نظرنظر  گردد و با درگردد و با در  الصه نميالصه نميخخ
تری از علم و معرفت پرداخته و به دو معنای علـم در دو کرانـة آغـازین و واپسـين     تری از علم و معرفت پرداخته و به دو معنای علـم در دو کرانـة آغـازین و واپسـين       ها به تحليل عميقها به تحليل عميق  آنآن

اسبي برای شروع تحليـل  اسبي برای شروع تحليـل  شد این مطلب نقطة منشد این مطلب نقطة من  که گفتهکه گفته  گوید. چنانگوید. چنان  ترتب این امور بر یکدیگر سخن ميترتب این امور بر یکدیگر سخن مي
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توان سازگاری مبحث مراتب ایمان با ماهيت ایمان را نمایان توان سازگاری مبحث مراتب ایمان با ماهيت ایمان را نمایان   تواند باشد و از این نقطه ميتواند باشد و از این نقطه مي  مراتب ایمان ميمراتب ایمان مي
 ساخت. ساخت. 

چند مقولة علم و معرفت، از ارزش بـاالیي در  چند مقولة علم و معرفت، از ارزش بـاالیي در    مقولة اساسي در این تحليل علم و معرفت است. البته هرمقولة اساسي در این تحليل علم و معرفت است. البته هر
بودن آن در مواضع مختلف بيان بودن آن در مواضع مختلف بيان   اهميتاهميت    م فکری مالصدرا نيز بام فکری مالصدرا نيز باواژگان فکری بشر برخوردار بوده و در نظاواژگان فکری بشر برخوردار بوده و در نظا

، ج ، ج 83008300، ، همـو همـو ؛ ؛ 886886، ، 83038303شده )مالصدرا، شده )مالصدرا،   ای که سرآمد تمام صفات پسندیده دانستهای که سرآمد تمام صفات پسندیده دانسته  است به گونهاست به گونه  شدهشده
؛ قـس:  ؛ قـس:  836836صص، ، 83038303( و به آن، حيات طيبة انساني به علم و معرفـت تحقـق یافتـه )همـو،     ( و به آن، حيات طيبة انساني به علم و معرفـت تحقـق یافتـه )همـو،     833833صص، ، 88
(؛ لـيکن ایـن   (؛ لـيکن ایـن   886886صص، ، 88، ج ، ج 83008300خروی حقيقي محسوب نمـوده )همـو،   خروی حقيقي محسوب نمـوده )همـو،   ( و آن را اصل معارف ا( و آن را اصل معارف ا088088صص

تحقيق از این زاویه وارد نشده و به تبيين محوریت معرفت در مبحث مراتب ایمان در سياق هماهنگ بـا  تحقيق از این زاویه وارد نشده و به تبيين محوریت معرفت در مبحث مراتب ایمان در سياق هماهنگ بـا  
پردازد. در این زمينه باید گفت که علم و معرفت از طرفي در قوام ماهيت ایمان دخالـت  پردازد. در این زمينه باید گفت که علم و معرفت از طرفي در قوام ماهيت ایمان دخالـت    مبحث ایمان ميمبحث ایمان مي
گرفته گرفته   کارکار  تواند برای تبيين مراتب ایمان بهتواند برای تبيين مراتب ایمان به  یگر خود دارای مراتبي است که این مراتب ميیگر خود دارای مراتبي است که این مراتب ميدارد و از طرفي ددارد و از طرفي د

رسد بتوان از تحقق ایـن  رسد بتوان از تحقق ایـن    ميمي  نظرنظر  بندی ایمان اشاره کرده باشد بهبندی ایمان اشاره کرده باشد به  شوند و اگر مالصدرا خود به این وجه رتبهشوند و اگر مالصدرا خود به این وجه رتبه
 ميان آورد.ميان آورد.  امکان در تحليل دیدگاه مالصدرا سخن بهامکان در تحليل دیدگاه مالصدرا سخن به

شود که مالصدرا خود بـه وضـوح مراتـب ایمـان را در معرفـت      شود که مالصدرا خود بـه وضـوح مراتـب ایمـان را در معرفـت        مشاهده ميمشاهده ميبه آثار مالصدرا به آثار مالصدرا     با مراجعهبا مراجعه
گویـد اشـتراک ایمـان را در بـين     گویـد اشـتراک ایمـان را در بـين       گاه که از اشتراک ایمان سخن مـي گاه که از اشتراک ایمان سخن مـي   واقع مالصدرا آنواقع مالصدرا آن  داند. درداند. در  متفاوت ميمتفاوت مي
( و ( و 838838صص، ، 00، ج ، ج همـان همـان داند که این مراتب در درجات معرفت بـا یکـدیگر متفـاوت هسـتند )    داند که این مراتب در درجات معرفت بـا یکـدیگر متفـاوت هسـتند )      مراتبي ميمراتبي مي

کنـد و  کنـد و    جایي دیگر نيز اشـاره مـي  جایي دیگر نيز اشـاره مـي    پردازد. مالصدرا به این مضمون درپردازد. مالصدرا به این مضمون در  يان مراتب ایمان مييان مراتب ایمان مياساس به باساس به ب  ایناین  بربر
دانـد، تفـاوت مؤمنـان در معرفـت را مطـرح      دانـد، تفـاوت مؤمنـان در معرفـت را مطـرح        که ایمان را امری دارای مراتب کمال و نق  مـي که ایمان را امری دارای مراتب کمال و نق  مـي   پس از آنپس از آن
ه و ه و دادداد  روست که مالصدرا بارهـا معرفـت را در کنـار ایمـان قـرار     روست که مالصدرا بارهـا معرفـت را در کنـار ایمـان قـرار       همينهمين  ( و از( و از833833صص  ،،88، ج ، ج همانهمانکند )کند )  ميمي

؛ همـو،  ؛ همـو،  8686صص، ، 88، ج ، ج 8080صص، ، 88؛ ج ؛ ج صص838838، ، 88، ج ، ج همـان همـان کنـد ) کنـد )   ها با یکـدیگر را گوشـزد مـي   ها با یکـدیگر را گوشـزد مـي     همراهي آنهمراهي آن
(. ایـن  (. ایـن  0000صصالـف،  الـف،  83068306؛ ؛ 386386صص، ، 83688368؛ همو، ؛ همو، 338338صصب، ب، 83068306؛ همو، ؛ همو، 036036، ، 808808، ، 368368ص ص ، ، 83038303

  تحقيق همين مبنا را در تحليل خود از دیدگاه مالصدرا در باب مراتب ایمان لحاظ کرده و براساس آن بهتحقيق همين مبنا را در تحليل خود از دیدگاه مالصدرا در باب مراتب ایمان لحاظ کرده و براساس آن به
دهـد کـه تفـاوت مراتـب مـذکور      دهـد کـه تفـاوت مراتـب مـذکور        خالل بيان مراتب مذکور نشان ميخالل بيان مراتب مذکور نشان مي  پردازد و درپردازد و در  بيان دیدگاه مالصدرا ميبيان دیدگاه مالصدرا مي

 پذیر است.پذیر است.  چگونه به محوریت معرفت امکانچگونه به محوریت معرفت امکان

 مراتب ايمان

 ايمان لفظی و تفکيک ايمان از اسالم

اوت ميـان  اوت ميـان  به تفبه تف  قرآنقرآناز واژگان قرآني هستند که در همان عبارات شریف از واژگان قرآني هستند که در همان عبارات شریف « « ایمانایمان»»و و « « اسالماسالم»»دو واژة دو واژة 
، ج 8883ي، ئاست )طباطبا و در تفاسير نيز به این تفاوت اشاره شده( ( 8888  ::است )حجراتاست )حجرات  ها پرداخته شدهها پرداخته شده  آنآن
ای که ابوابي از مجامع حـدیثي بـه   ای که ابوابي از مجامع حـدیثي بـه     گونهگونه  است بهاست به  این تفکيك در واژگان روایي نيز وارد شدهاین تفکيك در واژگان روایي نيز وارد شده  (.388ص، 88

  ،،88، ج ، ج 83038303؛ کلينـي،  ؛ کلينـي،  886886صص  ،،88، ج ، ج 83368336اسـت )بـرای نمونـه ر.ک: برقـي،     اسـت )بـرای نمونـه ر.ک: برقـي،       این تفاوت اختصاص یافتهاین تفاوت اختصاص یافته
( و احـادیثي از  ( و احـادیثي از  866866-830830ص ص   ،،0606، ج ، ج 88638863؛ مجلسي، ؛ مجلسي، 660660صص، ، 8686، ج ، ج 88888888؛ حر عاملي، ؛ حر عاملي، 8383-8888ص ص 
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؛ ؛ 838838صص، ، 33تا، ج تا، ج   حنبل، بيحنبل، بي  بنبن  است )برای نمونه ر.ک: احمداست )برای نمونه ر.ک: احمد  سنت در این زمينه نقل شدهسنت در این زمينه نقل شده  طرق شيعه و اهلطرق شيعه و اهل
(. این (. این 830830صص، ، 0606، ج ، ج 88638863جلسي، جلسي، ؛ م؛ م838838صص، ، 00، ج ، ج 83388338؛ قس: طبرسي، ؛ قس: طبرسي، 363363صص، ، 66تا، ج تا، ج   ابویعلي، بيابویعلي، بي

است و بحثي کالمي دربارة رابطة ميان اسـالم و ایمـان   است و بحثي کالمي دربارة رابطة ميان اسـالم و ایمـان     تفاوت مورد توجه متفکران اسالمي نيز واقع شدهتفاوت مورد توجه متفکران اسالمي نيز واقع شده
  صـ  صـ    ،،88608860؛ شـهيد ثـاني،   ؛ شـهيد ثـاني،   808808-860860صـ  صـ  ، ، 88، ج ، ج 88688868است )تفتازاني، است )تفتازاني،   در کتب ایشان گنجانده شدهدر کتب ایشان گنجانده شده

 (.(.8686-8686ص ص ، ، 83868386؛ سبحاني، ؛ سبحاني، 888888-886886
 د تفـاوت ميـان اسـالم و ایمـان را مـالک قـرار داده و براسـاس آن تفکيکـي         د تفـاوت ميـان اسـالم و ایمـان را مـالک قـرار داده و براسـاس آن تفکيکـي         مالصدرا در تفسير خـو مالصدرا در تفسير خـو 
 کنـد امـا در قسـم    کنـد امـا در قسـم      شود که در قسم اول اقرار لساني به شهادتين کفایت مـي شود که در قسم اول اقرار لساني به شهادتين کفایت مـي   ميان اسالم و ایمان قائل ميميان اسالم و ایمان قائل مي

اسـت  اسـت    بخـش قلمـداد شـده   بخـش قلمـداد شـده     مبنا اعتقاد و تصـدیق قلبـي معتبـر در ایمـان نجـات     مبنا اعتقاد و تصـدیق قلبـي معتبـر در ایمـان نجـات       ایناین  دوم کافي نيست و بردوم کافي نيست و بر
شود این تفکيك، نخستين تفکيك براساس وجود یا شود این تفکيك، نخستين تفکيك براساس وجود یا   که مالحظه ميکه مالحظه مي  (. چنان(. چنان3030صص، ، 88، ج ، ج 88300300)مالصدرا، )مالصدرا، 

آورد. فقدان علم و معرفت کـه  آورد. فقدان علم و معرفت کـه    وجود ميوجود مي  فقدان علم و معرفت است و اولين انشعاب در ميان دینداران را بهفقدان علم و معرفت است و اولين انشعاب در ميان دینداران را به
که که گردد گردد   (، موجب اقرار صرف لساني مي(، موجب اقرار صرف لساني مي868868  صص  ،،88در نظر مالصدرا همان تصدیق قلبي است )همان، ج در نظر مالصدرا همان تصدیق قلبي است )همان، ج 

برد؛ این برد؛ این   صدق ایمان بر آن صدقي ظاهری و لساني است و مالصدرا گاه از آن نيز به ایمان لفظي نام ميصدق ایمان بر آن صدقي ظاهری و لساني است و مالصدرا گاه از آن نيز به ایمان لفظي نام مي
زیرا برخاسته از شك و جهل است. مالصدرا انتخاب ایمان به ایمان لفظي را زیرا برخاسته از شك و جهل است. مالصدرا انتخاب ایمان به ایمان لفظي را   ،،ایمان، ایمان حقيقي نيستایمان، ایمان حقيقي نيست

در لفـظ  در لفـظ      د که قسم اخيـر صـرفاً  د که قسم اخيـر صـرفاً  داندان  در کنار ایمان حقيقي مانند تقسيم قضيه به قضية معقوله و ملفوظه ميدر کنار ایمان حقيقي مانند تقسيم قضيه به قضية معقوله و ملفوظه مي
  ،،88، ج ، ج همـان همـان بوده و از ماهيت قضيه که حکم به ثبوت چيزی برای چيز دیگر است در آن خبری نيسـت ) بوده و از ماهيت قضيه که حکم به ثبوت چيزی برای چيز دیگر است در آن خبری نيسـت ) 

(. ایمان لفظي نيز که ایماني ظاهری است از اعتقاد قلبي تهي بوده و قلب در آن یا غافل است یا (. ایمان لفظي نيز که ایماني ظاهری است از اعتقاد قلبي تهي بوده و قلب در آن یا غافل است یا 868868صص
کند ليکن اعتقـاد  کند ليکن اعتقـاد    افق کسي است که به زبان اقرار ميافق کسي است که به زبان اقرار ميگردد؛ زیرا منگردد؛ زیرا من  جاحد )منکر( است لذا با نفاق جمع ميجاحد )منکر( است لذا با نفاق جمع مي

 (.(.300300، ، 83368336؛ قس: همو، ؛ قس: همو، 866866، ، 88، ج ، ج همانهمانبه قلب ندارد )به قلب ندارد )
شد ایمان لساني و لفظي عاری از علـم و معرفـت اسـت و فایـدة حقيقـي بـر آن مترتـب        شد ایمان لساني و لفظي عاری از علـم و معرفـت اسـت و فایـدة حقيقـي بـر آن مترتـب          چنانکه گفتهچنانکه گفته

حاکي از حفظ جان و مال حاکي از حفظ جان و مال بردارد و آن فایدة حقوقي و فقهي است. این فایده بردارد و آن فایدة حقوقي و فقهي است. این فایده   شود اما فایدة دیگری درشود اما فایدة دیگری در  نمينمي
واقـع مالصـدرا   واقـع مالصـدرا     انـد. در انـد. در   اند و در جامعـة اسـالمي داخـل شـده    اند و در جامعـة اسـالمي داخـل شـده      بودن اقرار کردهبودن اقرار کرده  کساني است که به مسلمانکساني است که به مسلمان

؛ ج ؛ ج 0303صص، ، 88؛ ج ؛ ج 860860-866866، ، 88، ج ، ج 83008300داند )مالصدرا، داند )مالصدرا،   گونه اقرار را موجب حفظ جان و مال فرد ميگونه اقرار را موجب حفظ جان و مال فرد مي  ایناین
ای اسـت کـه در روایـات    ای اسـت کـه در روایـات      ریشه بـا همـان واژه  ریشه بـا همـان واژه    ممکند که هکند که ه  ای استفاده ميای استفاده مي  ( و در بيان آن از واژه( و در بيان آن از واژه800800صص، ، 33
رود رود   کـار مـي  کـار مـي    داشتن است و در مورد خون و جان که بهداشتن است و در مورد خون و جان که به  معنای نگهمعنای نگه  است که بهاست که به« « حقنحقن»»است و آن مادة است و آن مادة   آمدهآمده
دهـد )کلينـي،   دهـد )کلينـي،     معنای ممانعت از قتل شخ  و ریختن خون اوست و نجات و حفـظ جـان را معنـا مـي    معنای ممانعت از قتل شخ  و ریختن خون اوست و نجات و حفـظ جـان را معنـا مـي      بهبه

(. نگاهي به این روایات فواید (. نگاهي به این روایات فواید 880880-886886ص ص ، ، 8383ج ج   ،،88888888منظور، منظور،   ؛ قس: ابن؛ قس: ابن8080-8888ص ص ، ، 88، ج ، ج 83038303
است که ایـن قسـم از ایمـان    است که ایـن قسـم از ایمـان      شدهشده  کند. در این روایات بيانکند. در این روایات بيان  گونه ایمان را مشخ  ميگونه ایمان را مشخ  مي  حقوقي و فقهي اینحقوقي و فقهي این

گردد موجب ادای امانت و جواز ازدواج و نيز گردد موجب ادای امانت و جواز ازدواج و نيز   عالوه بر اینکه موجب حفظ جان فرد در جامعة مسلمانان ميعالوه بر اینکه موجب حفظ جان فرد در جامعة مسلمانان مي
؛ حـرّ عـاملي،   ؛ حـرّ عـاملي،   8080-8888صـ  صـ  ، ، 88، ج ، ج 83038303گـردد )کلينـي،   گـردد )کلينـي،     انند ارث نيز ميانند ارث نيز ميشدن احکام دیگر فقهي مشدن احکام دیگر فقهي م  جاریجاری
ای ای   نام برد به گونهنام برد به گونه« « ایمان حقوقيایمان حقوقي»»توان به توان به   از این نوع ایمان به خوبي مياز این نوع ایمان به خوبي ميبنابراین، بنابراین، (. (. 660660صص، ، 88، ج ، ج 88888888

که صرفاً دارای آثار حقوقي و فقهي باشد که آثاری ظاهری است و همان اقرار لساني لفظي ظاهری برای که صرفاً دارای آثار حقوقي و فقهي باشد که آثاری ظاهری است و همان اقرار لساني لفظي ظاهری برای 
( ( 863863صص، ، 33، ج ، ج 83008300کند و به اعتقاد و تصدیق قلبي کـه امـری بـاطني بـوده )مالصـدرا،      کند و به اعتقاد و تصدیق قلبي کـه امـری بـاطني بـوده )مالصـدرا،        ت ميت ميآن کفایآن کفای
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گـردد و  گـردد و    واقع در این مرتبه ماهيت حقيقي ایمـان متحقـق نمـي   واقع در این مرتبه ماهيت حقيقي ایمـان متحقـق نمـي     بخشي ندارد. دربخشي ندارد. در  پردازد و جنبة معرفتپردازد و جنبة معرفت  نمينمي
تماع است تماع است ماهيت حقوقي آن متحقق است و فایدة آن تنها برای جلوگيری از توابع و لوازم منفي آن در اجماهيت حقوقي آن متحقق است و فایدة آن تنها برای جلوگيری از توابع و لوازم منفي آن در اج

تواند موجب تکفير افرادی توسط افراد دیگر گشته و به ایجاد شکاف ميـان امـت اسـالمي منجـر     تواند موجب تکفير افرادی توسط افراد دیگر گشته و به ایجاد شکاف ميـان امـت اسـالمي منجـر       که ميکه مي
 (.(.860860-863863ص ص ، ، 83068306گردد )علوی، گردد )علوی، 

 نـام  نـام  « « ایمـان حسـي  ایمـان حسـي  »»ق( در تعليقات خود بر تفسـير مالصـدرا از ایمـان بـه     ق( در تعليقات خود بر تفسـير مالصـدرا از ایمـان بـه     88808880مولي علي نوری )د مولي علي نوری )د 
 ی حســي فراتــر ی حســي فراتــر   نســاني نداشــته و از حــد نشــیهنســاني نداشــته و از حــد نشــیهبــرد کــه هينگونــه تیثيروتــیثری در نفــس ناطقــة ابــرد کــه هينگونــه تیثيروتــیثری در نفــس ناطقــة ا  مــيمــي
ــارت  868868-863863صــ صــ ، ، 33، ج ، ج 83008300رود )مالصــدرا، رود )مالصــدرا،   نمــينمــي ــارت  (. تعليقــات مــولي علــي نــوری برگرفتــه از عب  (. تعليقــات مــولي علــي نــوری برگرفتــه از عب

دانـد  دانـد    ی حـواس مـي  ی حـواس مـي    مالصدرا در این زمينه است که مؤمن به صرف لسان و لفظ را در عالم اجسام و نشیهمالصدرا در این زمينه است که مؤمن به صرف لسان و لفظ را در عالم اجسام و نشیه
ي است که به چهار نشئة حسـي، نفسـي، عقلـي و    ي است که به چهار نشئة حسـي، نفسـي، عقلـي و    ( و ناظر به مراتب و نشئت انسان( و ناظر به مراتب و نشئت انسان866866صص، ، 88، ج ، ج همانهمان))

(. این تعليقه گویای (. این تعليقه گویای 833833صص، ، 00، ج ، ج 80888088؛ قس: ؛ قس: 806806صص  ،،33، ج ، ج 83008300گردد )مالصدرا، گردد )مالصدرا،   بندی ميبندی مي  الهي رتبهالهي رتبه
 این نظر مالصدرا است که ایمـان از مقامـات انسـان در انسـانيت اسـت و بـه تنـاظر انقسـامات انسـان،          این نظر مالصدرا است که ایمـان از مقامـات انسـان در انسـانيت اسـت و بـه تنـاظر انقسـامات انسـان،          

 (. در نشـئة حسـي کـه نشـئة دنيـا و عـالم طبيعيـات و        (. در نشـئة حسـي کـه نشـئة دنيـا و عـالم طبيعيـات و        868688صص، ، 88، ج ، ج 83008300یابـد )مالصـدرا،   یابـد )مالصـدرا،     انقسام ميانقسام مي
 ( احکــام و آثــار متناسـب بــا عــالم مــاده  ( احکــام و آثــار متناسـب بــا عــالم مــاده  880880صص، ، 00، ج ، ج 80888088؛ قـس:  ؛ قـس:  863863، ، 33، ج ، ج همــانهمــانمادیـات اســت ) مادیـات اســت ) 

 ای از فواید مادی و طبيعي فعل خـود کـه فعلـي لفظـي و لسـاني      ای از فواید مادی و طبيعي فعل خـود کـه فعلـي لفظـي و لسـاني        و طبيعيات نيز دارد. انسان در این نشئةو طبيعيات نيز دارد. انسان در این نشئة
 اجتمـاعي از  اجتمـاعي از    ات حيات دنيوی انسـاني اسـت کـه بـه اعتبـار حيـات      ات حيات دنيوی انسـاني اسـت کـه بـه اعتبـار حيـات      شود و آن حفظ شئونشود و آن حفظ شئون  مند ميمند مي  است بهرهاست بهره

دهـد.  دهـد.    اجتمـاعي و حقـوقي بـه حفـظ حيـات خـود ادامـه مـي        اجتمـاعي و حقـوقي بـه حفـظ حيـات خـود ادامـه مـي          هيئت فردی منفك شده و در قالب قـوانين هيئت فردی منفك شده و در قالب قـوانين 
 اعتبـار آن بـه   اعتبـار آن بـه     گـردد و بـه  گـردد و بـه    مرتبه ایمان در حد لفظ و اقرار لساني دارای آثار حقوقي و اجتمـاعي مـي  مرتبه ایمان در حد لفظ و اقرار لساني دارای آثار حقوقي و اجتمـاعي مـي    ایناین  دردر

پردازد که برای یك فرد در جامعة اسـالمي، در قالـب اقـرار بـه     پردازد که برای یك فرد در جامعة اسـالمي، در قالـب اقـرار بـه       تماعي خود ميتماعي خود مياجاج  حفظ و صيانت از حياتحفظ و صيانت از حيات
یابد. در این مرتبه فـرد از فعـل کامـل ایمـاني برخـوردار      یابد. در این مرتبه فـرد از فعـل کامـل ایمـاني برخـوردار        شدن در حوزة مسلمانان معنا ميشدن در حوزة مسلمانان معنا مي  شهادتين و واردشهادتين و وارد

  رورو  ایـن ایـن   ازاز، ، گرددگردد  ( در آن داخل نمي( در آن داخل نمي388388صص، ، 88، ج ، ج 83008300نيست و مبدأ فعل ایماني که قلب است )مالصدرا، نيست و مبدأ فعل ایماني که قلب است )مالصدرا، 
رو با نفاق و انکار قلبي جمـع  رو با نفاق و انکار قلبي جمـع    ایناین  تواند به اضطرار باشد و آن اضطرار حضور در جامعة مسلمانان است ازتواند به اضطرار باشد و آن اضطرار حضور در جامعة مسلمانان است از  ميمي
 (.(.863863صص، ، 33، ج ، ج همانهمانگردد )گردد )  ميمي

مرتبـه از  مرتبـه از    ایـن ایـن   است که اطالق ایمـان بـر  است که اطالق ایمـان بـر    کند اینکند این  نکتة مهمي که مالصدرا به آن در این مرتبه اشاره مينکتة مهمي که مالصدرا به آن در این مرتبه اشاره مي
زیرا این مرتبه از ایمان فاقد غایت حقيقي بعثت و رسـالت  زیرا این مرتبه از ایمان فاقد غایت حقيقي بعثت و رسـالت    ایمان، یعني ایمان لفظي، اطالق مجازی استایمان، یعني ایمان لفظي، اطالق مجازی است

دیگـر ایمـان بـه خـدا و     دیگـر ایمـان بـه خـدا و       عبارتيعبارتي  (؛ به(؛ به88  ::دعوت خلق به حکمت است )جمعهدعوت خلق به حکمت است )جمعه  قرآنقرآنپيامبر است که به استناد پيامبر است که به استناد 
رسول خدا به مصداق این آیة شریفه عبارت است از تعليم کتـاب و حکمـت، و ایـن حقيقـي اسـت و نـه       رسول خدا به مصداق این آیة شریفه عبارت است از تعليم کتـاب و حکمـت، و ایـن حقيقـي اسـت و نـه       

(. ليکن ایـن مرتبـه از ایمـان فاقـد ایـن غایـت حقيقـي بـوده و         (. ليکن ایـن مرتبـه از ایمـان فاقـد ایـن غایـت حقيقـي بـوده و         888888صص  ،،33، ج ، ج 83008300مجازی )مالصدرا، مجازی )مالصدرا، 
رو صرف این صورت اسالم ظاهری رو صرف این صورت اسالم ظاهری   ایناین  شدن آن در دایرة ایمان، مجازی است و حقيقي نيست. ازشدن آن در دایرة ایمان، مجازی است و حقيقي نيست. از  گنجاندهگنجانده
؛ قـس: همـو،   ؛ قـس: همـو،   838838صصب، ب، 83088308گـردد )مالصـدرا،   گـردد )مالصـدرا،     بخشي ندارد و موجب سعادت و نجات نميبخشي ندارد و موجب سعادت و نجات نمي  جنبة نجاتجنبة نجات
 (.(.3030صص  ،،88، ج ، ج 83008300



 سيدمحمدکاظم علوی 9191
(Seyyed Mohammadkazem Alavi) 

 

 ليدیايمان تق

چنانکه در انقسامات ایمان بيان شد ایمان تقليدی همسان با ایمان غيرحقيقي، ایمان ظاهری مجـازی،  چنانکه در انقسامات ایمان بيان شد ایمان تقليدی همسان با ایمان غيرحقيقي، ایمان ظاهری مجـازی،  
اسـت و منظـور از آن ایمـاني اسـت کـه عـوام جامعـة        اسـت و منظـور از آن ایمـاني اسـت کـه عـوام جامعـة          ایمان سمعي اقتدایي و ایمان صوری دنيوی آمـده ایمان سمعي اقتدایي و ایمان صوری دنيوی آمـده 
بيان، این ایمـان بـا   بيان، این ایمـان بـا   (. با این (. با این 868868صص، ، 33؛ ج ؛ ج 800800، ، 66، ج ، ج 83008300مسلمانان از آن برخوردار هستند )مالصدرا، مسلمانان از آن برخوردار هستند )مالصدرا، 

که هر دو مرتبة ایماني، غيرحقيقي، ظاهری که هر دو مرتبة ایماني، غيرحقيقي، ظاهری   شود و آن اینشود و آن این  ایمان مرتبة نخستين به یك گونه نگریسته ميایمان مرتبة نخستين به یك گونه نگریسته مي
نظـر  نظـر    تـوان بـه  تـوان بـه    نمودن به ثنویت در ایـن انقسـام اسـت، لـيکن مـي     نمودن به ثنویت در ایـن انقسـام اسـت، لـيکن مـي       و مجازی هستند و این ناشي از بسندهو مجازی هستند و این ناشي از بسنده

« « تصـدیق تصـدیق »»و و « « اعتقـاد اعتقـاد »»اخل شدن مفهوم اخل شدن مفهوم یافت. نکتة اساسي در این مورد دیافت. نکتة اساسي در این مورد د  تری در این زمينه دستتری در این زمينه دست  دقيقدقيق
که بيان شد مرتبة نخست عاری از اعتقـاد و  که بيان شد مرتبة نخست عاری از اعتقـاد و    است. چناناست. چنان  در این مرتبه است که مرتبة نخست فاقد آن بودهدر این مرتبه است که مرتبة نخست فاقد آن بوده

تصدیق و یا به عبارت صدرایي آن فاقد علم و معرفت بود، ليکن مالصـدرا در ایـن مرتبـه اعتقـاد را وارد     تصدیق و یا به عبارت صدرایي آن فاقد علم و معرفت بود، ليکن مالصـدرا در ایـن مرتبـه اعتقـاد را وارد     
(. (. 833833صص، ، 88، ج ، ج همانهماناست )است )  البته اعتقادی که با تقليد حاصل شدهالبته اعتقادی که با تقليد حاصل شده  کند،کند،  نموده و آن را با اعتقاد تعریف مينموده و آن را با اعتقاد تعریف مي

ایـن صـورت   ایـن صـورت     غيـر غيـر   چـون در چـون در   ،،ای تعریف کرد که فراتر از تقليد محض قـرار بگيـرد  ای تعریف کرد که فراتر از تقليد محض قـرار بگيـرد    این تقليد را باید به گونهاین تقليد را باید به گونه
گردد. گردد.   توان از تقليد تصوری داشت که محض همان اقرار لفظي باشد که با غفلت و انکار قلبي جمع ميتوان از تقليد تصوری داشت که محض همان اقرار لفظي باشد که با غفلت و انکار قلبي جمع مي  ميمي

ی جلوگيری از این خلط به تفاوت ميان تقليد محض که محض اقـرار زبـاني اسـت و تقليـد     ی جلوگيری از این خلط به تفاوت ميان تقليد محض که محض اقـرار زبـاني اسـت و تقليـد     مالصدرا برامالصدرا برا
(. این انفکاک در ایـن  (. این انفکاک در ایـن  838838صص، ، 00، ج ، ج همانهمانکند )کند )  یابد اشاره ميیابد اشاره مي  حاکي از حقيقت که مناسبتي با حقيقت ميحاکي از حقيقت که مناسبتي با حقيقت مي

ـ        حيثيت با لوازم هر یك از این دو مرتبه وضوح بيشتری ميحيثيت با لوازم هر یك از این دو مرتبه وضوح بيشتری مي ـ      یابد. الزمـة ایمـان لفظـي یـا ایمـان تقلي دی دی یابد. الزمـة ایمـان لفظـي یـا ایمـان تقلي
رو رو   ایـن ایـن   گـردد از گـردد از   گردد و به نفاق آميخته مـي گردد و به نفاق آميخته مـي   محض این است که این ایمان با نفاق و جحود قلبي جمع ميمحض این است که این ایمان با نفاق و جحود قلبي جمع مي

هيچ اعتباری در سعادت اخروی ندارد اما ایمان تقليـدی مـورد بحـث در سـعادت اخـروی معتبـر اسـت.        هيچ اعتباری در سعادت اخروی ندارد اما ایمان تقليـدی مـورد بحـث در سـعادت اخـروی معتبـر اسـت.        
دت را دارد اما بـه  دت را دارد اما بـه  کند که ایمان تقليدی قابليت حيات جاویدان اخروی و سعاکند که ایمان تقليدی قابليت حيات جاویدان اخروی و سعا  مالصدرا به صراحت بيان ميمالصدرا به صراحت بيان مي

گونـه بيـان   گونـه بيـان     باشد و منظور خود را ایـن باشد و منظور خود را ایـن   صورت مشروط، و شرط آن این است که از سنن حق منحرف نشدهصورت مشروط، و شرط آن این است که از سنن حق منحرف نشده
کند که فرد صحيح القلب و مبرای از معاصي باشد یا اگر قلب مریضي دارد این مرض مـزمن نبـوده و   کند که فرد صحيح القلب و مبرای از معاصي باشد یا اگر قلب مریضي دارد این مرض مـزمن نبـوده و     ميمي

دیگر با صدق نيت و صفای دیگر با صدق نيت و صفای   عبارتيعبارتي  (. و به(. و به366366صص، ، 66، ج ، ج همانهمانتکذیب کنندة مراتب حقيقي ایماني نباشد )تکذیب کنندة مراتب حقيقي ایماني نباشد )
(. مالصدرا با این زمينه، تقليد را اعم از اعتقـاد صـحيح و اعتقـاد    (. مالصدرا با این زمينه، تقليد را اعم از اعتقـاد صـحيح و اعتقـاد    866866صص، ، 88، ج ، ج همانهمانباطن همراه باشد )باطن همراه باشد )

 (. (. 368368صص، ، 66، ج ، ج همانهمانداند )داند )  فاسد ميفاسد مي
در این تحليل ایمان مرتبة نخست یعني ایمان لفظي، فاقد هرگونه مبدأ معرفتي بوده و از غایت حقيقي در این تحليل ایمان مرتبة نخست یعني ایمان لفظي، فاقد هرگونه مبدأ معرفتي بوده و از غایت حقيقي 

کند و کند و   ای از مبدأ معرفتي بوده لذا اعتقاد بر آن صدق ميای از مبدأ معرفتي بوده لذا اعتقاد بر آن صدق مي  وردار نيست ولي ایمان تقليدی دارای گونهوردار نيست ولي ایمان تقليدی دارای گونهنيز برخنيز برخ
از غایتي حقيقي برخوردار است. اما معرفت مورد نظر در این مرتبه معرفتي برهاني و یـا بصـيرتي کشـفي    از غایتي حقيقي برخوردار است. اما معرفت مورد نظر در این مرتبه معرفتي برهاني و یـا بصـيرتي کشـفي    

ك و تردیـد  ك و تردیـد  ( و در معرض ش( و در معرض ش866866-868868ص ص ، ، 88( لذا یقيني نيست )همان، ج ( لذا یقيني نيست )همان، ج 833833صص، ، 88، ج ، ج همانهماننيست )نيست )
رو صرفاً علم به معنـای اعتقـاد جـازم بـر آن     رو صرفاً علم به معنـای اعتقـاد جـازم بـر آن       ایناین  ( از( از8080الف، الف، 83068306پذیر است )مالصدرا، پذیر است )مالصدرا،   قرار داشته و زوالقرار داشته و زوال

کند و معرفت به این معنا که باعث انشراح و بصيرت گردد بر آن صادق نيست؛ زیرا معرفت برتر کند و معرفت به این معنا که باعث انشراح و بصيرت گردد بر آن صادق نيست؛ زیرا معرفت برتر   صدق ميصدق مي
؛ همـو،  ؛ همـو،  8888، ، 88، ج ، ج 80888088؛ همـو،  ؛ همـو،  8080، ، الـف الـف 83068306؛ همو، ؛ همو، 808808، ، 00؛ قس: ج ؛ قس: ج 866866، ، 88، ج ، ج همانهماناز اعتقاد است )از اعتقاد است )

طلبـد  طلبـد    گشای تحليلي فعل شناختي است و مجال دیگری برای بحث مـي گشای تحليلي فعل شناختي است و مجال دیگری برای بحث مـي   (. این تحليل راه(. این تحليل راه8686[الف، [الف، 83088308]]



 9797 مالصدرا ۀفلسفمراتب ايمان در  ۀمحوران تحليل معرفت 
(Knowledge-based Analysis of the Stages of Faith in Mulla Sadra’s Philosophy) 

 

عنوان فعلي انساني قابل تحليل از لحاظ مبادی و غایات اسـت.  عنوان فعلي انساني قابل تحليل از لحاظ مبادی و غایات اسـت.    توان گفت که ایمان بهتوان گفت که ایمان به  ليکن به اجمال ميليکن به اجمال مي
کنـد و بـه همـراه صـدق نيـت و      کنـد و بـه همـراه صـدق نيـت و        ی اضطرار خارج ميی اضطرار خارج مي  تبهتبهوجود مبدأ معرفتي در ایمان تقليدی آن را از مروجود مبدأ معرفتي در ایمان تقليدی آن را از مر

( ( 800800صص، ، 66؛ قـس: ج  ؛ قـس: ج  833833، ، 88، ج ، ج همانهمان( از نوعي اعتقاد و تصدیق قلبي )( از نوعي اعتقاد و تصدیق قلبي )866866، ، 88، ج ، ج همانهمانصفای باطن )صفای باطن )
تواند منتهي گردد. لذا تواند منتهي گردد. لذا   گردد و به نوعي از آثار اخروی حقيقي ميگردد و به نوعي از آثار اخروی حقيقي مي  کند که از دایرة نفاق خارج ميکند که از دایرة نفاق خارج مي  حکایت ميحکایت مي
رو مالصـدرا عـوام مؤمنـان را    رو مالصـدرا عـوام مؤمنـان را      ایـن ایـن   مان غيرحقيقي و آغاز ایمان حقيقي باشـد. از مان غيرحقيقي و آغاز ایمان حقيقي باشـد. از تواند مرز ایتواند مرز ای  این مرتبه مياین مرتبه مي
ها را از ظلمات کفر و ضاللت خارج ساخته و به نور ایمان و هدایت رهنمون ها را از ظلمات کفر و ضاللت خارج ساخته و به نور ایمان و هدایت رهنمون   داند که خداوند آنداند که خداوند آن  کساني ميکساني مي
(. سرّ مطلب در آن است که این ایمان کـه برخاسـته از اعتقـادی    (. سرّ مطلب در آن است که این ایمان کـه برخاسـته از اعتقـادی    830830صص، ، 88، ج ، ج 83008300است )همو، است )همو،   ساختهساخته
( و فردی که به گفتار انبياء و ( و فردی که به گفتار انبياء و 838838، ، 83688368؛ همو، ؛ همو، 886886، ، 88ليدی است، برانگيزانندة عمل هست )همان، ج ليدی است، برانگيزانندة عمل هست )همان، ج تقتق

کند بـالقوه اهـل حيـات    کند بـالقوه اهـل حيـات      گردد و ایمان تقليدی سماعي پيدا ميگردد و ایمان تقليدی سماعي پيدا مي  اولياء، اعتماد کرده و براساس آن معتقد مياولياء، اعتماد کرده و براساس آن معتقد مي
جتناب از معاصي و انجام جتناب از معاصي و انجام اخروی هست و این مقدار از ایمان و اعتقاد برای عمل خير و ترک عمل شر و ااخروی هست و این مقدار از ایمان و اعتقاد برای عمل خير و ترک عمل شر و ا

؛ قـس:  ؛ قـس:  838838، ، 83688368کند )مالصـدرا،  کند )مالصـدرا،    طاعات و دیگر اعمال صالح، و بنابراین کسب اجر اخروی، کفایت ميطاعات و دیگر اعمال صالح، و بنابراین کسب اجر اخروی، کفایت مي
کـه  کـه    ای پایين اسـت. چنـان  ای پایين اسـت. چنـان    ( ليکن سعادت آن، سعادتي مشروط و تبعي و در مرتبه( ليکن سعادت آن، سعادتي مشروط و تبعي و در مرتبه368368، ، 66، ج ، ج 83008300همو، همو، 

 ای پایين قرار داشت.ای پایين قرار داشت.  علم و معرفت آن در درجهعلم و معرفت آن در درجه

 بخشـي ایمـان عامـه    بخشـي ایمـان عامـه      شناختي حائز اهميـت اسـت زیـرا در آن اصـل نجـات     شناختي حائز اهميـت اسـت زیـرا در آن اصـل نجـات       لحاظ نجاتلحاظ نجات  این تحليل ازاین تحليل از

 شـود. از نظـر مالصـدرا سـعادت منـوط بـه معرفـت اسـت زیـرا          شـود. از نظـر مالصـدرا سـعادت منـوط بـه معرفـت اسـت زیـرا            گردد و چگونگي آن تبيين مـي گردد و چگونگي آن تبيين مـي   بيان ميبيان مي

( و بـه ميـزان و   ( و بـه ميـزان و   886886، ، 88، ج ، ج 83008300اصل سعادت اخروی معرفت به خدا و ملکوت الهـي اسـت )مالصـدرا،    اصل سعادت اخروی معرفت به خدا و ملکوت الهـي اسـت )مالصـدرا،    

گردد. ایمان تقليدی که تقليدی محض نباشد و حاصل اعتقاد به اتکـای  گردد. ایمان تقليدی که تقليدی محض نباشد و حاصل اعتقاد به اتکـای    حاصل ميحاصل مي  درجة معرفت، سعادتدرجة معرفت، سعادت

گـردد کـه بـه انگيـزة     گـردد کـه بـه انگيـزة       قول انبياء و اولياء باشد به تبع معرفت حقيقي انبياء و اولياء دارای حقيقتي تبعي ميقول انبياء و اولياء باشد به تبع معرفت حقيقي انبياء و اولياء دارای حقيقتي تبعي مي

  شـود. ایـن عمـل   شـود. ایـن عمـل     گردد و  مستعد حيات اخروی مـي گردد و  مستعد حيات اخروی مـي   شدن به چنان سعادتي برای عمل برانگيخته ميشدن به چنان سعادتي برای عمل برانگيخته مي  نائلنائل

های خداوند در این حيات دنيوی برای خداوند اسـت و ایـن   های خداوند در این حيات دنيوی برای خداوند اسـت و ایـن     همان عبادت خداوند و مصروف داشتن نعمتهمان عبادت خداوند و مصروف داشتن نعمت

ِِكن»»  ةةگرداند که مستفاد از آیة شریفگرداند که مستفاد از آیة شریف  انسان را مستعد یقين ميانسان را مستعد یقين مي ِِكنَواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأتَِيكَك ایَي ( ( 0000  ::)فجـر )فجـر   ««َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأتَِيكَك ایَي

حليـل مفهـوم یقـين را نيـز دخالـت      حليـل مفهـوم یقـين را نيـز دخالـت      (. مالصدرا با این ت(. مالصدرا با این ت368368-366366ص ص ، ، 66، ج ، ج 83008300باشد )مالصدرا، باشد )مالصدرا،   ميمي

دهد، زیرا سعادت اخروی با یقين مناسبت دارد و مالصدرا به وضـوح یقـين را حيـات اخـروی بالفعـل      دهد، زیرا سعادت اخروی با یقين مناسبت دارد و مالصدرا به وضـوح یقـين را حيـات اخـروی بالفعـل        ميمي

کنـد. ایـن   کنـد. ایـن     داند و در حوزة معناشناختي ایمان، عالوه بر اعتقاد و معرفت، عمل و یقين را نيز داخل مـي داند و در حوزة معناشناختي ایمان، عالوه بر اعتقاد و معرفت، عمل و یقين را نيز داخل مـي   ميمي

هـا بـر یکـدیگر    هـا بـر یکـدیگر      شـود لـيکن نحـوة ترتـب آن    شـود لـيکن نحـوة ترتـب آن      مراعات ميمراعات ميحوزة معناشناختي در تمام مراتب حقيقي ایمان حوزة معناشناختي در تمام مراتب حقيقي ایمان 

 متفاوت است. متفاوت است. 
کـه  کـه    عنوان تحليل نهایي مالصدرا از ماهيت ایمان بود برگردیم. چنانعنوان تحليل نهایي مالصدرا از ماهيت ایمان بود برگردیم. چنان  در اینجا الزم است به آننه که بهدر اینجا الزم است به آننه که به

 کنـد و دو سـير ابتـدایي    کنـد و دو سـير ابتـدایي      گانـة علـم، حـال و عمـل را بيـان مـي      گانـة علـم، حـال و عمـل را بيـان مـي        بيان شد مالصدرا در این تحليل امور سهبيان شد مالصدرا در این تحليل امور سه
 (. (. 3333-3838صـ  صـ  ، ، 83888388؛ قـس: همـو،   ؛ قـس: همـو،   0808صص، ، 88؛ ج ؛ ج 880880، ، 88، ج ، ج همـان همـان گيـرد ) گيـرد )   مـي مـي   نظرنظر  دردرو رجوعي در آن و رجوعي در آن 
 گنجـد  گنجـد    شد اعتقاد صحيح فرد مقلد به خاطر عمل است لذا در سير ابتدایي مـي شد اعتقاد صحيح فرد مقلد به خاطر عمل است لذا در سير ابتدایي مـي   که گفتهکه گفته  در این مرتبه چناندر این مرتبه چنان

که از لحاظ منشـی حصـول   که از لحاظ منشـی حصـول     گردد؛ یعني معرفت در این مرتبه عالوه بر آنگردد؛ یعني معرفت در این مرتبه عالوه بر آن  و از معرفت باالیي برخوردار نميو از معرفت باالیي برخوردار نمي
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 تـر اسـت؛ نيـز از ایـن     تـر اسـت؛ نيـز از ایـن       آن که سماع و تقليد است نسبت به مراتب دیگر که برهان و کشـف اسـت پـایين   آن که سماع و تقليد است نسبت به مراتب دیگر که برهان و کشـف اسـت پـایين   
 لحاظ که هدف و غایت آن عمل است و برای آن است کـه ثـواب آخـرت را کسـب کنـد و از عقـاب آن       لحاظ که هدف و غایت آن عمل است و برای آن است کـه ثـواب آخـرت را کسـب کنـد و از عقـاب آن       

، ، 883333، حکمـت  ، حکمـت  83838383، ، البالغـه البالغـه     نهجنهجتر است. اینگونه ایمان چنان که در حدیث شریف )تر است. اینگونه ایمان چنان که در حدیث شریف )  دوری گزیند پایيندوری گزیند پایين
 است بـه خـاطر کسـب ثـواب     است بـه خـاطر کسـب ثـواب       ( آمده( آمده8888صص  ،،8888، ج ، ج 88638863؛ مجلسي، ؛ مجلسي، 8888صص، ، 88، ج ، ج 83038303؛ کليني، ؛ کليني، 388388صص

تـری برخـوردار   تـری برخـوردار     و دوری از عقاب آخرت بوده و نسبت به مرتبة دیگر ایمان و بندگي خداوند از درجة پایينو دوری از عقاب آخرت بوده و نسبت به مرتبة دیگر ایمان و بندگي خداوند از درجة پایين
 88است.است.

د منجر به اصالح قلب د منجر به اصالح قلب توانتوان  شود و در سير رجوعي ميشود و در سير رجوعي مي  البته سلوک انسان در این سير ابتدایي محدود نميالبته سلوک انسان در این سير ابتدایي محدود نمي
که به ایمان حقيقـي کـه ایمـان    که به ایمان حقيقـي کـه ایمـان      و تصفية آن گشته و مستعد حصول معرفت در درجات باالتر گردد تا اینو تصفية آن گشته و مستعد حصول معرفت در درجات باالتر گردد تا این

شـود بـر ایـن نگـرشِ     شـود بـر ایـن نگـرشِ       که مالحظه مـي که مالحظه مـي   (. چنان(. چنان860860صص، ، 88، ج ، ج 83008300کشفي است منتهي گردد )مالصدرا، کشفي است منتهي گردد )مالصدرا، 
مراتب پایين اميـد بـه حرکـت بـه     مراتب پایين اميـد بـه حرکـت بـه     که در که در   ای به ایمان، فایدة انگيزشي مهمي مترتب است و آن اینای به ایمان، فایدة انگيزشي مهمي مترتب است و آن این  مرتبهمرتبه

ای مشروط و ای مشروط و   کند. در این مرتبه که مرتبهکند. در این مرتبه که مرتبه  سمت مراتب باال وجود دارد و افق سلوکي فرارونده را ترسيم ميسمت مراتب باال وجود دارد و افق سلوکي فرارونده را ترسيم مي
چنـد ایـن مسـير در    چنـد ایـن مسـير در      تواند در مسيری قرار گيرد که هرتواند در مسيری قرار گيرد که هر  شده ميشده مي  تبعي است فرد مؤمن با رعایت شروط بيانتبعي است فرد مؤمن با رعایت شروط بيان
گردد و به اعمال صالح و برخـي خيـرات و انجـام    گردد و به اعمال صالح و برخـي خيـرات و انجـام      ی آغاز ميی آغاز ميمرحلة ابتدایي از معرفت و علم تبعي و تقليدمرحلة ابتدایي از معرفت و علم تبعي و تقليد

تواند خود عمل، منشی حصول معرفت باشد. تواند خود عمل، منشی حصول معرفت باشد.   گردد و ميگردد و مي  گردد، در آن متوقف نميگردد، در آن متوقف نمي  ای منتهي ميای منتهي مي  افعال حسنهافعال حسنه
؛ همو، ؛ همو،   860860، ، 88، ج ، ج همانهماناین رابطة تعاکسي و متقابل ميان ایمان و عمل مورد تیکيد مالصدرا قرار گرفته )این رابطة تعاکسي و متقابل ميان ایمان و عمل مورد تیکيد مالصدرا قرار گرفته )

تواند بر یکي دیگر از مسائل مهم قلمرو ایمان که رابطة ميان ایمان و عمـل  تواند بر یکي دیگر از مسائل مهم قلمرو ایمان که رابطة ميان ایمان و عمـل    و ميو مي  ((838838صص، ، 00، ج ، ج 80888088
گردد و این عمل نيز گردد و این عمل نيز   است روشني افکند. در این نظریه ایمان موجب اصالح عمل و انجام عمل صالح مياست روشني افکند. در این نظریه ایمان موجب اصالح عمل و انجام عمل صالح مي

معرفـت  معرفـت  ای باالتر قـرار داشـته و از   ای باالتر قـرار داشـته و از     ای از ایمان منجر شود که البته در مرتبهای از ایمان منجر شود که البته در مرتبه  تواند به حصول گونهتواند به حصول گونه  خود ميخود مي
کنـد ایـن رابطـه، یـك رابطـة دوری      کنـد ایـن رابطـه، یـك رابطـة دوری        جا تصریح ميجا تصریح مي  که مالصدرا خود در اینکه مالصدرا خود در این  بيشتری برخوردار است. چنانبيشتری برخوردار است. چنان
ای ای   جا غایت که ایمان است همان ایمان و معرفـت آغـازین نيسـت و در مرتبـه    جا غایت که ایمان است همان ایمان و معرفـت آغـازین نيسـت و در مرتبـه      محالي نيست زیرا در اینمحالي نيست زیرا در این

ين ایمـان در بقـاء اسـت    ين ایمـان در بقـاء اسـت    دیگر قرار دارد. ایمان آغازین در این تصویر ایمان در حدوث است و ایمان واپسـ دیگر قرار دارد. ایمان آغازین در این تصویر ایمان در حدوث است و ایمان واپسـ 
    گانة علـم، حـال و عمـل،   گانة علـم، حـال و عمـل،     (. مالصدرا در مواضع دیگری با استفاده از امور سه(. مالصدرا در مواضع دیگری با استفاده از امور سه860860صص، ، 88، ج ، ج 83008300)همو، )همو، 

( و تحليـل  ( و تحليـل  0303صص، ، 66، ج ، ج همـان همـان داند )داند )  علم و معرفت را آغاز سير ابتدایي ایمان و غایت سير رجوعي آن ميعلم و معرفت را آغاز سير ابتدایي ایمان و غایت سير رجوعي آن مي
 بخشد.بخشد.  محور خود از مراتب ایمان را سامان ميمحور خود از مراتب ایمان را سامان مي  معرفتمعرفت
، ، ««قشـر قشـر »»دانستن آن با روش متکلمان است که از آن به مرتبـة  دانستن آن با روش متکلمان است که از آن به مرتبـة    دیگر در بيان این مرتبه، مرتبطدیگر در بيان این مرتبه، مرتبطمطلب مطلب 

که ایمان با روش حکماء اسـت،  که ایمان با روش حکماء اسـت،  « « لببّلببّ»»تر از مرتبة تر از مرتبة   که ایمان لفظي بود و پایينکه ایمان لفظي بود و پایين« « قشر قشرقشر قشر»»فراتر از مرتبة فراتر از مرتبة 
وش جدلي اسـت  وش جدلي اسـت  جا منظور از روش متکلمان و روش کالمي، رجا منظور از روش متکلمان و روش کالمي، ر  (. در این(. در این838838صص، ، 00، ج ، ج همانهمانکند )کند )  یاد ميیاد مي

شود و غایـت آن ثبيـت موضـع و    شود و غایـت آن ثبيـت موضـع و      که در آن از مقدمات شبه یقيني یعني مسلمات و مشهورات استفاده ميکه در آن از مقدمات شبه یقيني یعني مسلمات و مشهورات استفاده مي
، ، 83368336؛ طوسي، ؛ طوسي، 8888صصب، ب، 88688868سينا، سينا،   عبارتي دیگر اقناع و الزام است نه یقين )ابنعبارتي دیگر اقناع و الزام است نه یقين )ابن دفع شبهات است و بهدفع شبهات است و به

( و بـا  ( و بـا  8080صص  الـف، الـف، 83068306صـدرا،  صـدرا،  پذیر است )مالپذیر است )مال  که بيان شد ایمان در این مرتبه زوالکه بيان شد ایمان در این مرتبه زوال  (. چنان(. چنان880880صص  ،،88ج ج 
ریزد لذا برای تثبيت این اعتقاد و تقویت آن در قلوب ریزد لذا برای تثبيت این اعتقاد و تقویت آن در قلوب   رود و فروميرود و فرومي  ها به تحليل ميها به تحليل مي  هجمة شبهات و بدعتهجمة شبهات و بدعت

، ج ، ج 83008300ای کالمي است )همـو،  ای کالمي است )همـو،    شود که شيوهشود که شيوه  کار گرفته ميکار گرفته مي  ای در اثبات و دفاع از آن بهای در اثبات و دفاع از آن به  مسلمانان، شيوهمسلمانان، شيوه
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هـای دینـي و اعتقـادی    هـای دینـي و اعتقـادی      ن چيزی جز صـيانت از گـزاره  ن چيزی جز صـيانت از گـزاره  ( زیرا هدف و غایت آ( زیرا هدف و غایت آ838838صص، ، 00؛ قس: ج ؛ قس: ج 860860، ، 88
شد این شد این   که گفتهکه گفته  (. البته همننان(. البته همننان8686صص، ، 88، ج ، ج 83338333مهر، مهر،   نيست و این همان شيوة متکلمان است )سعيدینيست و این همان شيوة متکلمان است )سعيدی

گردد و در مراتب بعد، گردد و در مراتب بعد،   تواند آغازی برای سيری باشد که به تحقق ایمان حقيقي کامل منتهي ميتواند آغازی برای سيری باشد که به تحقق ایمان حقيقي کامل منتهي مي  مرتبه ميمرتبه مي
 از آن سخن خواهيم گفت.از آن سخن خواهيم گفت.

 برهانیايمان 

 مرتبة سوم ایمان در نظر مالصدرا به مرتبة ایمـان برهـاني اختصـاص دارد کـه شـيوة حکمـا بـوده و        مرتبة سوم ایمان در نظر مالصدرا به مرتبة ایمـان برهـاني اختصـاص دارد کـه شـيوة حکمـا بـوده و        
اسـت و صـاحبان   اسـت و صـاحبان     رو گاه از آن به برهان یقيني یاد کـرده رو گاه از آن به برهان یقيني یاد کـرده   ایناین  شود، ازشود، از  در آن معرفت و علم یقيني حاصل ميدر آن معرفت و علم یقيني حاصل مي

ـ 83088308نامد که خواص مؤمنـان هسـتند )مالصـدرا، ]   نامد که خواص مؤمنـان هسـتند )مالصـدرا، ]     این درجه را اهل برهان مياین درجه را اهل برهان مي ـ [ال  ، ، 83008300؛ همـو،  ؛ همـو،  0000ف، ف، [ال
 (. در ایــن مرتبــه (. در ایــن مرتبــه 866866و و   830830، ، 833833، ، 868868صــ صــ ، ، 33؛ ج ؛ ج 838838، ، 00؛ ج ؛ ج 368368-366366صــ صــ ، ، 66؛ ج ؛ ج 830830صص، ، 88ج ج 

 آمـده و یقينـي اسـت    آمـده و یقينـي اسـت      دسـت دسـت   شود که با برهان بـه شود که با برهان بـه   محورانة مورد بحث، معرفتي حاصل ميمحورانة مورد بحث، معرفتي حاصل مي  با تحليل معرفتبا تحليل معرفت
، ج ، ج 83368336؛ طوسـي،  ؛ طوسـي،  3030-3838ب، ب، 88886868سينا، سينا،   دارد )ابندارد )ابن  بربر  یعني مقدمات آن یقيني بوده و نتيجة یقيني نيز دریعني مقدمات آن یقيني بوده و نتيجة یقيني نيز در

 (.(.880880صص، ، 88
 روسـت کـه آن را ایمـان حقيقـي دانسـته و      روسـت کـه آن را ایمـان حقيقـي دانسـته و        ایـن ایـن   ای اساسي در این مرتبه حصول یقين اسـت و از ای اساسي در این مرتبه حصول یقين اسـت و از   نکتهنکته

 (. بـا  (. بـا  866866صص، ، 88، ج ، ج 83008300ای بـاالتر از اعتقـاد قـرار دارد )مالصـدرا،     ای بـاالتر از اعتقـاد قـرار دارد )مالصـدرا،       داند کـه در درجـه  داند کـه در درجـه    آن را معرفتي ميآن را معرفتي مي
، ، 33، ج ، ج همـان همـان ای یقـين حاصـل شـده باشـد )    ای یقـين حاصـل شـده باشـد )      آن بـه گونـه  آن بـه گونـه  این تعریف، ایمان حقيقي ایماني است کـه در  این تعریف، ایمان حقيقي ایماني است کـه در  

 صـورتي  صـورتي    (، در(، در868868صص  ،،88، ج ، ج همـان همـان اساس ایمان که به تصدیق قلبي تعریـف شـده بـود )   اساس ایمان که به تصدیق قلبي تعریـف شـده بـود )     ایناین  ( و بر( و بر863863صص
(. (. 863863صص، ، 33، ج ، ج همـان همـان ای یقـين منجـر گـردد )   ای یقـين منجـر گـردد )     شود، کـه بـه حصـول گونـه    شود، کـه بـه حصـول گونـه      به ایمان حقيقي شناخته ميبه ایمان حقيقي شناخته مي

 دانسـت کـه توسـط پيـروان حکمـت      دانسـت کـه توسـط پيـروان حکمـت      « « تصـدیق یقينـي  تصـدیق یقينـي  »»  توان ایمان حقيقي را همـان توان ایمان حقيقي را همـان   دیگر ميدیگر مي  عبارتيعبارتي  بهبه
)تعليقة سبزواری((. شناخت ایمان حقيقـي بـه   )تعليقة سبزواری((. شناخت ایمان حقيقـي بـه     33صص، ، 00، ج ، ج 80888088است )همو، است )همو،   مالصدرا به آن تصریح شدهمالصدرا به آن تصریح شده

( که لبّ ( که لبّ 333333صص  ،،00، ج ، ج 83008300طلبد )همو، طلبد )همو،   یقين حاصل از معرفت برهاني، تعریف این ایمان به ایقان را ميیقين حاصل از معرفت برهاني، تعریف این ایمان به ایقان را مي
ی اعتقاد که مرتبة عـوام اسـت   ی اعتقاد که مرتبة عـوام اسـت     (. این یقين ایمان را از مرتبه(. این یقين ایمان را از مرتبه838838-838838، ، 00، ج ، ج همانهمانایمان و توحيد است )ایمان و توحيد است )

، ، 33؛ ج ؛ ج 830830و و   866866، ، 88، ج ، ج همانهماندهد )دهد )  فراتر برده و به مرتبة معرفت یقيني که مرتبة خواص است ارتقاء ميفراتر برده و به مرتبة معرفت یقيني که مرتبة خواص است ارتقاء مي
 کـه  کـه    ( و این بـه دليـل وجـود یقـين اسـت؛ چنـان      ( و این بـه دليـل وجـود یقـين اسـت؛ چنـان      8686[الف، [الف، 83088308؛ ]؛ ]8080الف، الف، 83068306؛ قس: همو، ؛ قس: همو، 868868-806806

اسـت  اسـت    ق( یقين را پایان درجـات عامـه و آغـاز مرتبـة خـواص دانسـته      ق( یقين را پایان درجـات عامـه و آغـاز مرتبـة خـواص دانسـته      888888-300300اری )اری )خواجه عبداهلل انصخواجه عبداهلل انص
 « « اليقـين اليقـين   علـم علـم »»(. این مرتبه، حصول نخستين درجة یقين است که در واژگان عرفاني از آن بـه  (. این مرتبه، حصول نخستين درجة یقين است که در واژگان عرفاني از آن بـه  8883،888883،88))

 قرار دارد و بـدین ترتيـب درجـات    قرار دارد و بـدین ترتيـب درجـات    « « اليقيناليقين  حقحق»»و و « « اليقيناليقين  عينعين»»ای که پيش از مراتب ای که پيش از مراتب   اند؛ مرتبهاند؛ مرتبه  یاد کردهیاد کرده
، ، 88838883؛ قـس: خواجـه عبـداهلل انصـاری،     ؛ قـس: خواجـه عبـداهلل انصـاری،     888888، ، 88، ج ، ج 88838883دهنـد )مکـي،   دهنـد )مکـي،     و مراتب یقـين را شـکل مـي   و مراتب یقـين را شـکل مـي   

 ، «اليقـين  حـق »و « اليقـين  عـين »هـای قسـيم آن، یعنـي     و دیگر اصـطالح « اليقين علم(. »(. »8686-8888ص ص 
ـ  ( و 06 :؛ واقعـه 3و 6 :است )تکـاثر  شناسي عرفاني از واژگان قرآني اقتباس شده در اصطالح ـ  مالصـدرا ب ه ه مالصـدرا ب

کند و این مرتبه یعني مرتبة ایمان برهاني را که نخستين مرتبـة حصـول   کند و این مرتبه یعني مرتبة ایمان برهاني را که نخستين مرتبـة حصـول     وضوح از این تعابير استفاده ميوضوح از این تعابير استفاده مي
دانـد کـه از آنِ خـواص    دانـد کـه از آنِ خـواص      مـي مـي « « اليقيناليقين  علمعلم»»گردد، گردد،   یقين است و فرد با آن از مرتبة تقليدی و تبعي خارج ميیقين است و فرد با آن از مرتبة تقليدی و تبعي خارج مي
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؛ قـس:  ؛ قـس:  838838صص، ، 33  ؛ ج؛ ج833833، ، 88، ج ، ج 83008300؛ همـو،  ؛ همـو،  688688صص، ، 33، ج ، ج 80888088است و برهـاني اسـت )مالصـدرا،    است و برهـاني اسـت )مالصـدرا،    
 (.(.868868صص، ، 33؛ ج ؛ ج 830830، ، 88، ج ، ج همانهمان
شود و ادراکي شود و ادراکي   شود که براساس استدالل حاصل ميشود که براساس استدالل حاصل مي  در اصطالح عرفاني به یقيني گفته ميدر اصطالح عرفاني به یقيني گفته مي« « اليقيناليقين  علمعلم»»

( زیـرا صـرف مشـاهدة    ( زیـرا صـرف مشـاهدة    808808صص، ، 88، ج ، ج 83388338اند )تلمساني، اند )تلمساني،   تعبير کردهتعبير کرده« « کشف صوریکشف صوری»»است که از آن به است که از آن به 
، ، 88، ج ، ج 88838883اسـت و معرفتـي عيـاني نيسـت )مکـي،      اسـت و معرفتـي عيـاني نيسـت )مکـي،        شـده شـده استدالل است که به تعليم قبل الوجد حاصل استدالل است که به تعليم قبل الوجد حاصل 

قرار دارد که معرفتي عيان بوده و به کشف و شـهود  قرار دارد که معرفتي عيان بوده و به کشف و شـهود  « « اليقيناليقين  حقحق»»و و « « اليقيناليقين  عينعين»»(؛ و در مقابل، (؛ و در مقابل، 888888صص
و و   8686-8888  ، صـ ، صـ 88838883؛ قـس: خواجـه عبـداهلل انصـاری،     ؛ قـس: خواجـه عبـداهلل انصـاری،     886886صص، ، 88، ج ، ج 88838883گردد )مکـي،  گردد )مکـي،    حاصل ميحاصل مي
 (.(.806806-808808ص ص   ،،88، ج ، ج 83388338تلمساني، تلمساني، 
پـذیر نيسـت   پـذیر نيسـت     رو زوالرو زوال  ایـن ایـن   گـردد از گـردد از   شد صاحب این مرتبه از معرفـت حقيقـي برخـوردار مـي    شد صاحب این مرتبه از معرفـت حقيقـي برخـوردار مـي      تهتهکه گفکه گفننچناچنا

ــوخ     (؛ در(؛ در883883صص، ، 33؛ ج ؛ ج 3838-3333، ، 33؛ ج ؛ ج 830830صص، ، 88، ج ، ج 83008300)مالصــدرا، )مالصــدرا،  ــه رس ــن مرتب ــين در ای ــع یق ــوخ   واق ــه رس ــن مرتب ــين در ای ــع یق واق
  است و این ایمان، که ایماني حقيقي است، نوعي از نور یقين است که چون در قلب حاصل گـردد از است و این ایمان، که ایماني حقيقي است، نوعي از نور یقين است که چون در قلب حاصل گـردد از   کردهکرده
تر از صورت خورشيد، ماه و دیگر اجرام سماوی در تر از صورت خورشيد، ماه و دیگر اجرام سماوی در   نرود؛ صورت ایمان در نفس مؤمن استوارتر و متقننرود؛ صورت ایمان در نفس مؤمن استوارتر و متقن    بينبين  

(. با این تعابير حوزة معناشناختي ایمان و مراتب آن واجد مفهوم دیگری (. با این تعابير حوزة معناشناختي ایمان و مراتب آن واجد مفهوم دیگری 3636صص، ، 33، ج ، ج همانهمانآسمان است )آسمان است )
ا(. مالصدرا اصل ایمان ا(. مالصدرا اصل ایمان شود )همانجشود )همانج  شناخته ميشناخته مي« « نور یقيننور یقين»»صورت ترکيبي با صورت ترکيبي با   گردد که بهگردد که به  ميمي« « نورنور»»به نام به نام 

است و با حصـول آن، احـوال   است و با حصـول آن، احـوال     داند که بر باطن و قلب انسان افاضه شدهداند که بر باطن و قلب انسان افاضه شده  حقيقي را نوری از انوار خداوند ميحقيقي را نوری از انوار خداوند مي
؛ ؛ 808808، ، 88، ج ، ج همـان همـان گردد که موجب سعادت و کمال حقيقي است )گردد که موجب سعادت و کمال حقيقي است )  مبدأ و اسرار معاد بر مؤمن منکشف ميمبدأ و اسرار معاد بر مؤمن منکشف مي

اهميت است زیرا مؤمني که به ایـن مرتبـه نائـل    اهميت است زیرا مؤمني که به ایـن مرتبـه نائـل    شناختي نيز حائز شناختي نيز حائز   رو از لحاظ نجاترو از لحاظ نجات  ایناین  (. از(. از388388صص، ، 88ج ج 
رو که معرفت یقيني تیمين کنندة سعادت اخروی است، به این سعادت اخروی و حقيقـي نيـز   رو که معرفت یقيني تیمين کنندة سعادت اخروی است، به این سعادت اخروی و حقيقـي نيـز     آنآن  آید، ازآید، از  ميمي
، ، 33، ج ، ج همـان همـان گيـرد ) گيـرد )   ( و در زمـرة اصـحاب یمـين قـرار مـي     ( و در زمـرة اصـحاب یمـين قـرار مـي     880880صص، ، 88؛ ج ؛ ج 838838صص، ، 33، ج ، ج همانهمانرسد )رسد )  ميمي
به مراتب و مقامـات انسـان نيـز توضـيح داد. مالصـدرا      به مراتب و مقامـات انسـان نيـز توضـيح داد. مالصـدرا      توان با توجه توان با توجه   (. این مطلب را مي(. این مطلب را مي838838-833833ص ص 

ای که پـس از مرتبـة   ای که پـس از مرتبـة     گردد؛ مرتبهگردد؛ مرتبه  داند که انسان با آن، انسان حقيقي عقلي ميداند که انسان با آن، انسان حقيقي عقلي مي  ایمان حقيقي را ایماني ميایمان حقيقي را ایماني مي
(، لذا از (، لذا از 860860صص، ، 88، ج ، ج همانهمانرسد )رسد )  انسان حيواني است و به این واسطه وجود بقائي اخروی او به فعليت ميانسان حيواني است و به این واسطه وجود بقائي اخروی او به فعليت مي

 (.(.868868صص، ، 88، ج ، ج همانهماناست )است )  خروی نيز یاد کردهخروی نيز یاد کردهآن به ایمان معنوی اآن به ایمان معنوی ا
تفکيك ایمان حقيقي از ایمان تقليدی و غيرحقيقي در مرتبة پيشين، بـه مسـائل تفسـيری و عقيـدتي     تفکيك ایمان حقيقي از ایمان تقليدی و غيرحقيقي در مرتبة پيشين، بـه مسـائل تفسـيری و عقيـدتي     

(، کفـر شـيطان   (، کفـر شـيطان   838838-833833صـ  صـ  ، ، 88، ج ، ج همانهمان« )« )کفر بعد از ایمانکفر بعد از ایمان»»مهمي در قلمرو ایمان از جمله مسئلة مهمي در قلمرو ایمان از جمله مسئلة 
ای و طلب ایمان از اهل ایمان در آیـات  ای و طلب ایمان از اهل ایمان در آیـات    صدر و ذیل آیهصدر و ذیل آیه(، تکرار مادة ایمان در (، تکرار مادة ایمان در 3636-3333ص ص ، ، 33، ج ، ج همانهمان))
 کند.کند.  ( کمك مي( کمك مي880880صص، ، 88؛ ج ؛ ج 863863، ، 33، ج ، ج همانهمان))  نساءنساءسورة سورة   830830و و   بقرهبقرهسورة سورة   0808

چند از ایمان حقيقي در این مرتبه سخن به ميان آمد ليکن در چند از ایمان حقيقي در این مرتبه سخن به ميان آمد ليکن در   ا تذکر این نکته الزم است که هرا تذکر این نکته الزم است که هرججدر ایندر این
شـود.  شـود.    شود و شامل بر مراتب بعدی ایماني نيز ميشود و شامل بر مراتب بعدی ایماني نيز مي  د نميد نميواژگان صدرایي ایمان حقيقي در این مرتبه محدوواژگان صدرایي ایمان حقيقي در این مرتبه محدو

یابد و بـه  یابد و بـه    ها یقين تحقق ميها یقين تحقق مي  که گفته شد این مرتبه نخستين مرتبه از مراتبي است که در آنکه گفته شد این مرتبه نخستين مرتبه از مراتبي است که در آن  واقع چنانواقع چنان  دردر
گردند. این یقين و معرفـت یقينـي در مرتبـة    گردند. این یقين و معرفـت یقينـي در مرتبـة      دليل حصول این معرفت یقيني به ایمان حقيقي متصف ميدليل حصول این معرفت یقيني به ایمان حقيقي متصف مي

که که   لبته منظور از حصول این یقين حصول استقاللي و ذاتي آن است و اال چنانلبته منظور از حصول این یقين حصول استقاللي و ذاتي آن است و اال چنانگردد. اگردد. ا  پيشين حاصل نميپيشين حاصل نمي
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؛ ؛ 866866، ، 88در مرتبة پيشين گفته شد ایمان تقليدی، هر چند اعتقاد است و اعتقاد، معرفت نيست )همـان، ج  در مرتبة پيشين گفته شد ایمان تقليدی، هر چند اعتقاد است و اعتقاد، معرفت نيست )همـان، ج  
ای از معرفت و یقين برسد که استقاللي نيسـت و تبعـي   ای از معرفت و یقين برسد که استقاللي نيسـت و تبعـي     تواند به مرتبهتواند به مرتبه  (، ليکن مي(، ليکن مي8080صص  الف،الف،83068306همو، همو، 
 ت و مشروط به آن است که به اصالح عمل و یـا بـه عبـارتي دیگـر بـه عمـل صـالح منتهـي گـردد          ت و مشروط به آن است که به اصالح عمل و یـا بـه عبـارتي دیگـر بـه عمـل صـالح منتهـي گـردد          اساس

امـا  امـا    ،،( و از این لحاظ از ایمان حقيقي برخـوردار گـردد  ( و از این لحاظ از ایمان حقيقي برخـوردار گـردد  368368صص، ، 66، ج ، ج 83008300؛ همو، ؛ همو، 838838صص، ، 83688368)همو، )همو، 
عرفت عرفت ای که ماهيت ایمان که همان مای که ماهيت ایمان که همان م  ایمان حقيقي در معنای استقاللي آن و بدون تعليق بر عمل به گونهایمان حقيقي در معنای استقاللي آن و بدون تعليق بر عمل به گونه

شود و در مراتـب  شود و در مراتـب    گردد که از آن به ایمان برهاني نام برده ميگردد که از آن به ایمان برهاني نام برده مي  ای آغاز ميای آغاز مي  و علم است لحاظ شود، با مرتبهو علم است لحاظ شود، با مرتبه
یابد. با این توضيحات در نظام فکری مالصدرا تفکيك مصادیق بيـان شـده بـرای ایمـان     یابد. با این توضيحات در نظام فکری مالصدرا تفکيك مصادیق بيـان شـده بـرای ایمـان       دیگر تداوم ميدیگر تداوم مي

حبان این مرتبه حکماء، علمـاء  حبان این مرتبه حکماء، علمـاء  ای که صاای که صا  گونهگونه  است بهاست به  حقيقي در این مرتبه و مراتب پس از آن لحاظ شدهحقيقي در این مرتبه و مراتب پس از آن لحاظ شده
، ، همـان همـان ( و خواص مؤمنان )( و خواص مؤمنان )830830صص، ، 33؛ ج ؛ ج 838838صص، ، 00؛ قس: ج ؛ قس: ج 838838-833833ص ص ، ، 33، ج ، ج 83008300نظار )همو، نظار )همو، 

اند و از مراتب بعدی به اهـل کشـف، عرفـاء، اوليـاء و     اند و از مراتب بعدی به اهـل کشـف، عرفـاء، اوليـاء و       ( دانسته شده( دانسته شده886886-830830ص ص ، ، 88؛ قس: ج ؛ قس: ج 6868، ، 33ج ج 
؛ ج ؛ ج 886886-838838صـ  صـ  ، ، 88، ج ، ج همانهمانست )ست )اا  انبيا، علماء ربانيون، اصحاب المکاشفه و خواص الخواص یاد شدهانبيا، علماء ربانيون، اصحاب المکاشفه و خواص الخواص یاد شده

(. ليکن گاه نيز بدون لحاظ تفکيك یـاد  (. ليکن گاه نيز بدون لحاظ تفکيك یـاد  0000[الف، [الف، 83088308؛ همو، ]؛ همو، ]866866صص، ، 33؛ ج ؛ ج 833833صص، ، 00؛ ج ؛ ج 366366صص، ، 66
شده مؤمنان حقيقي، حکمای رباني، اولياء، عرفا، صدیقان، شهداء، عرفای رباني و حکمـای الهـي دانسـته    شده مؤمنان حقيقي، حکمای رباني، اولياء، عرفا، صدیقان، شهداء، عرفای رباني و حکمـای الهـي دانسـته    

 (.(.888888صص، ، 33؛ ج ؛ ج 880880صص، ، 00؛ ج ؛ ج 388388صص، ، 88، ج ، ج 83008300اند )همو، اند )همو،   شدهشده

 ايمان کشفی

کند که لبُّ اللُّبّ ایمان است کند که لبُّ اللُّبّ ایمان است   یاد ميیاد مي« « ایمان کشفيایمان کشفي»»ترین مراتب ایمان به ترین مراتب ایمان به   مالصدرا از باالترین و متعاليمالصدرا از باالترین و متعالي
، ، 00، ج ، ج 83008300؛ قـس: همـو،   ؛ قـس: همـو،   8080-8888صـ  صـ  الـف،  الـف،  83068306؛ همـو،  ؛ همـو،  803803صص، ، 88، ج ، ج 3838صص، ، 33، ج ، ج 333333صص، ، 00)ج )ج 
؛ ؛ 368368-366366صـ  صـ    ،،66، ج ، ج 83008300دانـد )همـو،   دانـد )همـو،     ( و صاحبان آن را اهل کشف و اصحاب مکاشـفه مـي  ( و صاحبان آن را اهل کشف و اصحاب مکاشـفه مـي  3838صص

محورانه، حاوی معرفـت یقينـي   محورانه، حاوی معرفـت یقينـي     (. ایمان در این مرتبه بنا به تحليل معرفت(. ایمان در این مرتبه بنا به تحليل معرفت0000صص[الف، [الف، 83088308قس: همو، ]قس: همو، ]
است ليکن معرفتي که از معرفت مرتبة پيشين برتر است. معرفـت در ایـن مرتبـه برهـاني نيسـت، بلکـه       است ليکن معرفتي که از معرفت مرتبة پيشين برتر است. معرفـت در ایـن مرتبـه برهـاني نيسـت، بلکـه       

گـردد  گـردد    تبدیل ميتبدیل مي« « مشاهدهمشاهده»»ه ه کند که معرفت هنگامي که اشتداد یابد بکند که معرفت هنگامي که اشتداد یابد ب  ای است. مالصدرا بيان ميای است. مالصدرا بيان مي  مشاهدهمشاهده
دارد؛ ليکن دارد؛ ليکن   بربر  (. این ایمان که از مراتب ایمان حقيقي است، معرفت یقيني را در(. این ایمان که از مراتب ایمان حقيقي است، معرفت یقيني را در808808صص  ،،00، ج ، ج 83008300)همو، )همو، 

اسـت و خـود شـامل بـر دو مرتبـه اسـت یکـي        اسـت و خـود شـامل بـر دو مرتبـه اسـت یکـي        « « اليقيناليقين  علمعلم»»یقيني که برتر از یقين مرتبة پيشين یعني یقيني که برتر از یقين مرتبة پيشين یعني 
ن و به خواص خـواص مؤمنـان یـا اخصـين از     ن و به خواص خـواص مؤمنـان یـا اخصـين از     که به خواص مؤمناکه به خواص مؤمنا« « اليقيناليقين  حقحق»»و دیگری و دیگری « « اليقيناليقين  عينعين»»

(. از (. از 860860-868868صــ صــ   ،،33؛ ج ؛ ج 830830صص، ، 88؛ ج ؛ ج 838838صص، ، 33؛ ج ؛ ج 833833صص، ، 88، ج ، ج همــانهمــانایشــان اختصــاص دارد )ایشــان اختصــاص دارد )
جایي که ایمان کشفي، ایماني عرفاني شهودی است، الجرم از واژگان عرفاني در معرفـي آن اسـتفاده   جایي که ایمان کشفي، ایماني عرفاني شهودی است، الجرم از واژگان عرفاني در معرفـي آن اسـتفاده     آنآن
مرتبة پيشين دربارة نخستين مرتبة آن یعنـي  مرتبة پيشين دربارة نخستين مرتبة آن یعنـي  است. اصطالحاتي که مربوط به مراتب یقين است و در است. اصطالحاتي که مربوط به مراتب یقين است و در   شدهشده
پرداختـه  پرداختـه  « « اليقـين اليقـين   حـق حـق »»و و « « اليقـين اليقـين   عينعين»»شد و حال به دو مرتبة دیگر آن یعني شد و حال به دو مرتبة دیگر آن یعني   توضيح دادهتوضيح داده« « اليقيناليقين  علمعلم»»
گردد گردد   اند که در آن معرفت و یقين به مشاهده و کشف حاصل مياند که در آن معرفت و یقين به مشاهده و کشف حاصل مي  ای دانستهای دانسته  را مرتبهرا مرتبه« « اليقيناليقين  عينعين»»شود. شود.   ميمي
(. معرفتي که به واسـطة اسـتدالل نيسـت بلکـه معرفتـي      (. معرفتي که به واسـطة اسـتدالل نيسـت بلکـه معرفتـي      883883صص، ، 8383ج ج   ؛؛838838صص، ، 88تا، ج تا، ج   عربي، بيعربي، بي  )ابن)ابن

ای باشـد،  ای باشـد،    کـه واسـطه  کـه واسـطه    گردد، بدون آنگردد، بدون آن  حضوری است که مشاهدة عياني در آن رخ داده و حقایق شهود ميحضوری است که مشاهدة عياني در آن رخ داده و حقایق شهود مي
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کند لـيکن بـه   کند لـيکن بـه     چند از معلوم خود حکایت ميچند از معلوم خود حکایت مي  زیرا در عرف عرفان، علم خود حجاب برای شهود است و هرزیرا در عرف عرفان، علم خود حجاب برای شهود است و هر
؛ ؛ 8686صص  ،،88838883صـورت عيـاني و شـهودی نيسـت )خواجـه عبـداهلل انصـاری،        صـورت عيـاني و شـهودی نيسـت )خواجـه عبـداهلل انصـاری،          واسطه است و مستقيم بـه واسطه است و مستقيم بـه 

فراتـر از  فراتـر از  « « اليقـين اليقـين   حـق حـق »»شهود در مرتبـة بعـد یعنـي    شهود در مرتبـة بعـد یعنـي      وو  (. این کشف(. این کشف806806-808808ص ص ، ، 88، ج ، ج 83388338تلمساني، تلمساني، 
طور کلي از قلمـرو و طـور   طور کلي از قلمـرو و طـور     ای که بهای که به  گونهگونه  گردد؛ بهگردد؛ به  ادراک شهود رفته و به تحقق و ثبوت کشف منتهي ميادراک شهود رفته و به تحقق و ثبوت کشف منتهي مي

؛ خواجـه  ؛ خواجـه  888888صص، ، 88، ج ، ج 88838883دهد )مکي، دهد )مکي،   و استغراق در شهود با فنای در آن رخ ميو استغراق در شهود با فنای در آن رخ ميیابد یابد   علم مفارقت ميعلم مفارقت مي
 (.(.806806-808808ص ص ، ، 88، ج ، ج 83388338؛ تلمساني، ؛ تلمساني، 8686صص، ، 88838883عبداهلل انصاری، عبداهلل انصاری، 
گـردد. تلمسـاني   گـردد. تلمسـاني     تـر مـي  تـر مـي    است قابـل فهـم  است قابـل فهـم    هایي که در این زمينه آورده شدههایي که در این زمينه آورده شده  گانه با تمثيلگانه با تمثيل  این مراتب سهاین مراتب سه

را همنـون  را همنـون  « « اليقـين اليقـين   عـين عـين »»را مانند جریان آب دانسته و را مانند جریان آب دانسته و « « ينيناليقاليق  علمعلم»»م( م( 88088808ق/ ق/ 006006-مم88838883ق/ ق/ 086086))
کـه سرچشـمه اسـت    کـه سرچشـمه اسـت    « « اليقـين اليقـين   عـين عـين »»گردد ليکن گردد ليکن   استدالل جاری مياستدالل جاری مي« « اليقيناليقين  علمعلم»»رو در رو در   چشمة آب از اینچشمة آب از این

(. تمثيـل دیگـری کـه در ایـن زمينـه      (. تمثيـل دیگـری کـه در ایـن زمينـه      806806-80888088صـ  صـ    ،،88، ج ، ج 83388338چيزی جز کشف نيست )تلمساني، چيزی جز کشف نيست )تلمساني، 
ق( ابتـدا شخصـي را متصـور    ق( ابتـدا شخصـي را متصـور    383383بعـد از  بعـد از  -388388حيدر آملـي ) حيدر آملـي )   است تمثيل خورشيد است. سيداست تمثيل خورشيد است. سيد  استفاده شدهاستفاده شده

تواند خورشيد را ببينـد و پرتوهـای   تواند خورشيد را ببينـد و پرتوهـای     بيند و نميبيند و نمي  است و چيزی نمياست و چيزی نمي  ای تاریك متولد شدهای تاریك متولد شده  گردد که در خانهگردد که در خانه  ميمي
است و براساس آن به اوصاف و است و براساس آن به اوصاف و   نوراني آن را در آفاق مشاهده کند، این شخ  تنها دربارة خورشيد شنيدهنوراني آن را در آفاق مشاهده کند، این شخ  تنها دربارة خورشيد شنيده

هـایش را  هـایش را    است حال اگر این فـرد از خانـه بيـرون بيایـد و چشـم     است حال اگر این فـرد از خانـه بيـرون بيایـد و چشـم       آن آگاه گردیدهآن آگاه گردیده  چگونگي طلوع و غروبچگونگي طلوع و غروب
کند که عالمتي از عالمـات طلـوع خورشـيد    کند که عالمتي از عالمـات طلـوع خورشـيد      بگشاید طلوع صبح صادق و روشني اولية روز را مشاهده ميبگشاید طلوع صبح صادق و روشني اولية روز را مشاهده مي

توان در مراتب ایمـان  توان در مراتب ایمـان    است که باالتر از سمع و علم سماعي است که مياست که باالتر از سمع و علم سماعي است که مي« « اليقيناليقين  علمعلم»»است؛ این به مثابة است؛ این به مثابة 
واسطة اثر خورشيد بـه آن  واسطة اثر خورشيد بـه آن    هم مرتبة برهاني است که بههم مرتبة برهاني است که به« « اليقيناليقين  علمعلم»»ا همان مرتبة تقليدی دانست و ا همان مرتبة تقليدی دانست و آن رآن ر

گاه که آفتاب طلوع کند و پرتوهایش بر آفاق پراکنده شوند شـخ  جـرم عظـيم    گاه که آفتاب طلوع کند و پرتوهایش بر آفاق پراکنده شوند شـخ  جـرم عظـيم      است. و آناست. و آن  آگاهي یافتهآگاهي یافته
اسـت. و  اسـت. و    مشاهده کردهمشاهده کردهاست زیرا به چشم آن را است زیرا به چشم آن را « « اليقيناليقين  عينعين»»بيند و این به مثابة بيند و این به مثابة   خورشيد را در آسمان ميخورشيد را در آسمان مي

گـردد و بـين شـخ  و    گـردد و بـين شـخ  و      هنگامي که به جرم خورشيد برسد جرمي دیگر در کار نيست و نور محـض مـي  هنگامي که به جرم خورشيد برسد جرمي دیگر در کار نيست و نور محـض مـي  
شود همنون نور ماه و ستارگان در روز که شود همنون نور ماه و ستارگان در روز که   ای که همان ميای که همان مي  گونهگونه  گردد بهگردد به  خورشيد مناسبتي ذاتي حاصل ميخورشيد مناسبتي ذاتي حاصل مي

ـ   شوند و آن نور خورشيد اسـت و ایـن بـه سـوختن و فنـا امکـان      شوند و آن نور خورشيد اسـت و ایـن بـه سـوختن و فنـا امکـان        یك نور ميیك نور مي ـ پ ذیر اسـت؛ ایـن بـه مثابـة     ذیر اسـت؛ ایـن بـه مثابـة     پ
پروانـه اسـت   پروانـه اسـت     (؛ ایمان در غایت خویش ایمان(؛ ایمان در غایت خویش ایمان063063-060060ص ص ، ، 83088308است )سيد حيدر آملي، است )سيد حيدر آملي، « « اليقيناليقين  حقحق»»

، ، 66، ج ، ج 83308330  -83388338که سوختن است و ایمان مادة مذاب است که مضمحل در آتـش اسـت )سـبزواری،    که سوختن است و ایمان مادة مذاب است که مضمحل در آتـش اسـت )سـبزواری،    
 (.(.303303صص

تصدیق به امور نظری کلـي  تصدیق به امور نظری کلـي  « « اليقيناليقين  ممعلعل»»کند که کند که   گيرد و بيان ميگيرد و بيان مي  مالصدرا نيز از همين تمثيل بهره ميمالصدرا نيز از همين تمثيل بهره مي
است و مانند علم به وجود خورشيد است که در فـرد نابينـا حاصـل    است و مانند علم به وجود خورشيد است که در فـرد نابينـا حاصـل      است که به واسطة برهان حاصل آمدهاست که به واسطة برهان حاصل آمده

است که مشاهده بـا بصـيرت بـاطني اسـت و ماننـد مشـاهدة خـود        است که مشاهده بـا بصـيرت بـاطني اسـت و ماننـد مشـاهدة خـود        « « اليقيناليقين  عينعين»»گردد؛ و مرتبة دوم گردد؛ و مرتبة دوم   ميمي
ها مجرد مفارق است که تمام ها مجرد مفارق است که تمام   شدن نفسشدن نفس  ت متحدت متحداساس« « اليقيناليقين  حقحق»»خورشيد با چشم است؛ و سوم که مرتبة خورشيد با چشم است؛ و سوم که مرتبة 

شود زیرا در عالم جسمانيات اتحاد بـين دو چيـز   شود زیرا در عالم جسمانيات اتحاد بـين دو چيـز     معقوالت است و مثالي برای آن در عالم حس یافت نميمعقوالت است و مثالي برای آن در عالم حس یافت نمي
(. در دیدگاه مالصـدرا کمـال   (. در دیدگاه مالصـدرا کمـال   886886صص، ، 83038303؛ قس: همو، ؛ قس: همو، 688688صص، ، 33، ج ، ج 80888088گردد )مالصدرا، گردد )مالصدرا،   واقع نميواقع نمي

خداوند واحد قهار که مبـدأ اشـياء و غایـت آنهاسـت حاضـر      خداوند واحد قهار که مبـدأ اشـياء و غایـت آنهاسـت حاضـر        ایمان در آن است که در شهود مؤمن غير ازایمان در آن است که در شهود مؤمن غير از
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ای که در وجود جز واحـد قهـار نبينـد )همـو،     ای که در وجود جز واحـد قهـار نبينـد )همـو،       گونهگونه  نباشد و انسان مستغرق در نور حضرت احدیت باشد بهنباشد و انسان مستغرق در نور حضرت احدیت باشد به
 (.(.863863-868868ص ص ، ، 88، ج ، ج 83008300

در ایـن مرتبـه بـه    در ایـن مرتبـه بـه    « « اليقـين اليقـين   حـق حـق »»و و « « اليقيناليقين  عينعين»»مالصدرا غير از مواردی که به تفکيك ميان مراتب مالصدرا غير از مواردی که به تفکيك ميان مراتب 
(، در موارد دیگر به اشارة آنهـا در عبـاراتي واحـد    (، در موارد دیگر به اشارة آنهـا در عبـاراتي واحـد    838838صص  ،،33؛ ج ؛ ج 833833، ، 88، ج ، ج همانهمانکند )کند )  ح تصریح ميح تصریح ميوضووضو

زیرا این دو مقام از مقامات حکمای الهي و عرفای رباني و اهل کشف و مکاشفه است کـه  زیرا این دو مقام از مقامات حکمای الهي و عرفای رباني و اهل کشف و مکاشفه است کـه    ،،کندکند  اشاره مياشاره مي
( ایمـان  ( ایمـان  838838صص، ، 00، ج ، ج همـان همـان آیند و از عباراتي همنون لـبُّ اللُّـبّ )  آیند و از عباراتي همنون لـبُّ اللُّـبّ )    در کمال خود به مرتبة اخير نایل ميدر کمال خود به مرتبة اخير نایل مي

الـف،  الـف،  83068306قس: همـو،  قس: همـو،    3838، ص ، ص 33، ج ، ج همانهمان( ایمان کشفي قلبي )( ایمان کشفي قلبي )868868صص، ، 33، ج ، ج همانهمانعرفاني شهودی )عرفاني شهودی )
؛ قس: سبزواری، ؛ قس: سبزواری، 830830و و   806806ص ص ، ، 33؛ ج ؛ ج 868868صص، ، 33؛ ج ؛ ج 333333صص، ، 00، ج ، ج 83008300( ایمان عياني )همو، ( ایمان عياني )همو، 8888صص
 گيرد.گيرد.  ( بهره مي( بهره مي303303صص، ، 66، ج ، ج 83308330  -83388338

شناختي و اخروی آن نيـز هسـت.   شناختي و اخروی آن نيـز هسـت.     یگر مستلزم تحليل نجاتیگر مستلزم تحليل نجاتتحليل معرفتي این مرتبه همنون مراتب دتحليل معرفتي این مرتبه همنون مراتب د
داند کـه در فـردوس اعلـي هسـتند و در     داند کـه در فـردوس اعلـي هسـتند و در       الهي ميالهي مي  اساس مالصدرا صاحبان این مقام را مقربان درگاهاساس مالصدرا صاحبان این مقام را مقربان درگاه  ایناین  بربر

کـه  کـه  « « اليقـين اليقـين   علـم علـم »»قرار دارند و با ایـن تعبيـر از مرتبـة علمـاء در     قرار دارند و با ایـن تعبيـر از مرتبـة علمـاء در     « « السابقون السابقونالسابقون السابقون»»مرتبة اعالی آن مرتبة اعالی آن 
 (.(.838838صص، ، 33، ج ، ج همانهمانگردند )گردند )  ته شدند، متفاوت ميته شدند، متفاوت ميدانسدانس« « اصحاب اليميناصحاب اليمين»»

نکتة دیگر دربارة این مرتبه این است که مالصدرا ایمان کشفي عياني را به اصـالت مربـوط بـه مقـام     نکتة دیگر دربارة این مرتبه این است که مالصدرا ایمان کشفي عياني را به اصـالت مربـوط بـه مقـام     
طـور مسـتقيم از   طـور مسـتقيم از     داند که بهداند که به  واقع مالصدرا این مرتبه را مرتبة انبياء ميواقع مالصدرا این مرتبه را مرتبة انبياء مي  داند. درداند. در  شامخ پيامبر اسالم)ص( ميشامخ پيامبر اسالم)ص( مي
و علمای ربـاني  و علمای ربـاني  « « االستبصاراالستبصار  ذویذوی»»اهلل و اوليای اهلل و اوليای   اند و سپس اولياءاند و سپس اولياء  ه آن نایل آمدهه آن نایل آمدهطریق الهام و وحي الهي بطریق الهام و وحي الهي ب
( کـه بـا   ( کـه بـا   0000[الـف،  [الـف،  83088308، ]، ]همـو همـو ؛ قس: ؛ قس: 868868صص، ، 33؛ ج ؛ ج 833833ص، ، 33، ج ، ج همانهمانداند )داند )  را صاحبان این مقام ميرا صاحبان این مقام مي

( که از طاقت ( که از طاقت 888888-866866ص ص ، ، 83868386یابد )آشتياني، یابد )آشتياني،   در عرفان ارتباط ميدر عرفان ارتباط مي  والیتوالیتو و   حقيقت محمدیهحقيقت محمدیهمبحث مبحث 
 ه و مجال نگاشته خارج است.ه و مجال نگاشته خارج است.نگارندنگارند

 گيری نتيجه

و روایات اسـت و توسـط متفکـران اسـالمي در     و روایات اسـت و توسـط متفکـران اسـالمي در       قرآنقرآنای منبعث از ای منبعث از   بودن ایمان اندیشهبودن ایمان اندیشه  اندیشة ذومراتباندیشة ذومراتب
ای انقسامات مختلفـي  ای انقسامات مختلفـي    است. دليل بر وجود چنين اندیشهاست. دليل بر وجود چنين اندیشه  گيری شدهگيری شده  های مختلف فکری اسالمي پيهای مختلف فکری اسالمي پي  جریانجریان

شود. مالصدرا نيز در آثار خود به این شود. مالصدرا نيز در آثار خود به این   ران اسالمي یافت ميران اسالمي یافت مياست که از ایمان در مجامع حدیثي و آثار متفکاست که از ایمان در مجامع حدیثي و آثار متفک
گيرد گيرد   ای بودن نظام هستي در تفکر فلسفي خود نيز بهره ميای بودن نظام هستي در تفکر فلسفي خود نيز بهره مي  است. مالصدرا از الگوی مرتبهاست. مالصدرا از الگوی مرتبه  اندیشه پرداختهاندیشه پرداخته

داند. انقسامات مختلفـي کـه از ایمـان در    داند. انقسامات مختلفـي کـه از ایمـان در      و با لحاظ اصل تشکيك، ایمان را امری مشکك و ذومراتب ميو با لحاظ اصل تشکيك، ایمان را امری مشکك و ذومراتب مي
شود حاکي از پرداختن به این امر در اندیشة تفسيری مالصدرا شود حاکي از پرداختن به این امر در اندیشة تفسيری مالصدرا   دیگر آثار ایشان یافت ميدیگر آثار ایشان یافت مي  تفسير مالصدرا وتفسير مالصدرا و

 است.است.
مندی است، لذا مبنای مالصـدرا در تحليـل   مندی است، لذا مبنای مالصـدرا در تحليـل     دیدگاه مالصدرا در این زمينه دارای انسجام و انتظام روشدیدگاه مالصدرا در این زمينه دارای انسجام و انتظام روش

انـد و آن را بـه   انـد و آن را بـه   دد  شود. مالصدرا در ماهيت ایمان، ایمان را تصـدیق قلبـي مـي   شود. مالصدرا در ماهيت ایمان، ایمان را تصـدیق قلبـي مـي     گرفته ميگرفته مي  نظرنظر  این مراتب دراین مراتب در
اساس در تحليل روشمند دیدگاه مالصدرا دربارة مراتب ایمان، علـم  اساس در تحليل روشمند دیدگاه مالصدرا دربارة مراتب ایمان، علـم    ایناین  کند. برکند. بر  اعتقاد و معرفت تعریف مياعتقاد و معرفت تعریف مي
توان براساس آن به درک و فهم بهتر مراتـب ایمـان   توان براساس آن به درک و فهم بهتر مراتـب ایمـان     ای که ميای که مي  گونهگونه  ای دارد بهای دارد به  کنندهکننده  و معرفت نقش تعيينو معرفت نقش تعيين
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ناميد و از گـذر آن بـه بررسـي مراتـب ایمـان در      ناميد و از گـذر آن بـه بررسـي مراتـب ایمـان در      محورانه محورانه   توان تحليل معرفتتوان تحليل معرفت  نایل آمد. این تحليل را مينایل آمد. این تحليل را مي
 دیدگاه مالصدرا پرداخت.دیدگاه مالصدرا پرداخت.

است که است که   با لحاظ این تحليل انقسامات ایمان مورد بررسي قرار گرفته و چهار قسم ایمان معرفي گردیدهبا لحاظ این تحليل انقسامات ایمان مورد بررسي قرار گرفته و چهار قسم ایمان معرفي گردیده
عبارتند از ایمان لفظي، ایمان تقليدی، ایمان برهاني و ایمان کشفي عياني. از ميان این اقسـام نخسـتين   عبارتند از ایمان لفظي، ایمان تقليدی، ایمان برهاني و ایمان کشفي عياني. از ميان این اقسـام نخسـتين   

ه که ایمان لفظي است اطالق ایمان بر آن اطالقي مجازی است، زیرا عـاری از معرفـت و تصـدیق    ه که ایمان لفظي است اطالق ایمان بر آن اطالقي مجازی است، زیرا عـاری از معرفـت و تصـدیق    مرتبمرتب
بـر نـدارد.   بـر نـدارد.     واقع این مرتبه از ایمان، ایمان مجازی است و عنصر اصلي ماهيـت ایمـان را در  واقع این مرتبه از ایمان، ایمان مجازی است و عنصر اصلي ماهيـت ایمـان را در    قلبي است. درقلبي است. در

آن در آن در ليکن بر این ایمان فایدة حقوقي و فقهي مترتب است و آن حفظ و صـيانت جـان و مـال صـاحب     ليکن بر این ایمان فایدة حقوقي و فقهي مترتب است و آن حفظ و صـيانت جـان و مـال صـاحب     
ای بيرونـي از  ای بيرونـي از    کند لـذا الیـه  کند لـذا الیـه    ای که احکام حقوقي و فقهي مسلمان بر وی صدق ميای که احکام حقوقي و فقهي مسلمان بر وی صدق مي  گونهگونه  جامعة اسالمي بهجامعة اسالمي به
 اند.اند.  شود که از آن به قشر قشر یاد کردهشود که از آن به قشر قشر یاد کرده  ایمان را شامل ميایمان را شامل مي

مرتبة دوم ایمان، ایمان تقليدی عوام از مؤمنان است. این مرتبه واجد علم و معرفت هست و آن همان مرتبة دوم ایمان، ایمان تقليدی عوام از مؤمنان است. این مرتبه واجد علم و معرفت هست و آن همان 
اعتقاد جازم است ليکن معرفتي است که یقيني نيست، لذا در معرض زوال اسـت. اعتقـاد   اعتقاد جازم است ليکن معرفتي است که یقيني نيست، لذا در معرض زوال اسـت. اعتقـاد     تصدیق قلبي وتصدیق قلبي و
کـه بـه عمـل    کـه بـه عمـل      تواند جنبة انگيزشي برای عمل داشته باشد و مشروط بـه آن تواند جنبة انگيزشي برای عمل داشته باشد و مشروط بـه آن   ای است که ميای است که مي  گونهگونه  مذکور بهمذکور به

ت ت تواند به یقين برسد ليکن معرفت حاصل در این مرتبه معرفتي تقليدی و تبعي استواند به یقين برسد ليکن معرفت حاصل در این مرتبه معرفتي تقليدی و تبعي اس  صالح منتهي شود ميصالح منتهي شود مي
واقع این مرتبه از علم، در جهت رسيدن به عمل واقع این مرتبه از علم، در جهت رسيدن به عمل   زیرا یقين حاصل در آن از این خاصيت برخوردار است. درزیرا یقين حاصل در آن از این خاصيت برخوردار است. در
گردد سـيری کـه آغـاز آن علمـي اسـت آغـازین و       گردد سـيری کـه آغـاز آن علمـي اسـت آغـازین و         است و در سير ابتدایي در دیدگاه مالصدرا معرفي مياست و در سير ابتدایي در دیدگاه مالصدرا معرفي مي

مـين ميـزان نيـز    مـين ميـزان نيـز    کند و به هکند و به ه  سماعي و تقليدی که برای حيثيت انگيزشي آن برای عمل صالح کفایت ميسماعي و تقليدی که برای حيثيت انگيزشي آن برای عمل صالح کفایت مي
زیرا هدف زیرا هدف   ،،استاست  این مرتبه از منظری دیگر ایمان به طریقة متکلمان نيز معرفي گشتهاین مرتبه از منظری دیگر ایمان به طریقة متکلمان نيز معرفي گشته  گردد.گردد.  واجد یقين ميواجد یقين مي

ای که اعتقاد فـرد بتوانـد   ای که اعتقاد فـرد بتوانـد     گونهگونه  در این طریقه حفظ اعتقاد و دفاع از آن در مقابل شبهات و ایرادات است بهدر این طریقه حفظ اعتقاد و دفاع از آن در مقابل شبهات و ایرادات است به
تر از ایمان مرتبة قبل قرار دارد و از آن به ایمـان  تر از ایمان مرتبة قبل قرار دارد و از آن به ایمـان    ييای درونای درون  به عمل صالح منتهي گردد. این ایمان در الیهبه عمل صالح منتهي گردد. این ایمان در الیه

 اند.اند.  قشر نام بردهقشر نام برده
مرتبة دیگر ایمان، ایمان برهاني است که نخستين مرتبة ایماني است که در آن معرفتي یقيني حاصـل  مرتبة دیگر ایمان، ایمان برهاني است که نخستين مرتبة ایماني است که در آن معرفتي یقيني حاصـل  

شود. صاحبان این مرتبه خواص شود. صاحبان این مرتبه خواص   اليقين شناخته مياليقين شناخته مي  گردد لذا به نخستين مرتبه از مراتب یقين یعني علمگردد لذا به نخستين مرتبه از مراتب یقين یعني علم  ميمي
زا زا   بخـش و یقـين  بخـش و یقـين    است و واجد ایمـان حقيقـي معرفـت   است و واجد ایمـان حقيقـي معرفـت     ها به حکما و علما یاد شدهها به حکما و علما یاد شده  نان هستند که از آننان هستند که از آنمؤممؤم

شـناختي حيـات   شـناختي حيـات     بودن آن است و از لحاظ نجاتبودن آن است و از لحاظ نجات  هستند. معرفت یقيني حاصل در این مرتبه دال بر حقيقيهستند. معرفت یقيني حاصل در این مرتبه دال بر حقيقي
باعـث ثبـات قلبـي    باعـث ثبـات قلبـي      کنندة شك و تردید است وکنندة شك و تردید است و  دارد. برهان موجود در این مرتبه رفعدارد. برهان موجود در این مرتبه رفع  بربر  اخروی بالفعل را دراخروی بالفعل را در

گردد ثباتي که برخاسته از استدالل و برهان است این معرفت معرفتي برهاني است که دارای مقدمات گردد ثباتي که برخاسته از استدالل و برهان است این معرفت معرفتي برهاني است که دارای مقدمات   ميمي
 رسد.رسد.  یقيني است و یقين آوردن و به حد معرفت شهواني و کشفي نميیقيني است و یقين آوردن و به حد معرفت شهواني و کشفي نمي

« « اليقـين اليقـين   حـق حـق »»و و « « اليقـين اليقـين   عـين عـين »»مرتبة دیگر ایمان، ایمان کشفي عياني است که خود واجد دو مرتبـة  مرتبة دیگر ایمان، ایمان کشفي عياني است که خود واجد دو مرتبـة  
ست. این مرتبه در مقایسه با مرتبة پيشين از مشاهدة قلبي برخوردار است لذا یقين کشفي است کـه بـه   ست. این مرتبه در مقایسه با مرتبة پيشين از مشاهدة قلبي برخوردار است لذا یقين کشفي است کـه بـه   اا

« « اليقـين اليقـين   عينعين»»تر، تر،   بودن یافتني است. این دریافت که به شهود حضوری است در مرتبة پایينبودن یافتني است. این دریافت که به شهود حضوری است در مرتبة پایين  جای دانستنيجای دانستني
رفته و مسـتغرق در حـق   رفته و مسـتغرق در حـق   شود که شهودی به چشم باطن است و در مرتبة باالتر از یافتن فراتر شود که شهودی به چشم باطن است و در مرتبة باالتر از یافتن فراتر   ناميده ميناميده مي
بـه مثابـة   بـه مثابـة   « « اليقـين اليقـين   علـم علـم »»رسد معرفـت یقينـي در   رسد معرفـت یقينـي در     گردد و به مرتبة اتحاد و به تعبيری به مرتبة فنا ميگردد و به مرتبة اتحاد و به تعبيری به مرتبة فنا مي  ميمي
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دیدن خورشيد به چشم بصر است. مالصدرا دیدن خورشيد به چشم بصر است. مالصدرا « « اليقيناليقين  عينعين»»بردن به خورشيد توسط فرد نابينا است و در بردن به خورشيد توسط فرد نابينا است و در   پيپي
ند ليکن در کتب عرفاني دیگـر بـه وحـدت نـور     ند ليکن در کتب عرفاني دیگـر بـه وحـدت نـور     دادا  تمثيلي حسي را شایسته نميتمثيلي حسي را شایسته نمي« « اليقيناليقين  حقحق»»برای مرتبة برای مرتبة 

اند. در این مرتبه ایمان پيامبر اکـرم)ص( بـاالترین   اند. در این مرتبه ایمان پيامبر اکـرم)ص( بـاالترین     ستارگان و ماه در طلوع روز با نور خورشيد و امثال زدهستارگان و ماه در طلوع روز با نور خورشيد و امثال زده
صورت اصالتي بوده و با حقيقت محمدیه که جامع جميع اکوان است مرتبط است و نيـز  صورت اصالتي بوده و با حقيقت محمدیه که جامع جميع اکوان است مرتبط است و نيـز    درجه است که بهدرجه است که به

 ..گرددگردد  با مسئلة والیت مرتبط ميبا مسئلة والیت مرتبط مي

 ها نوشت پی

ـ تا پيش از شيخ اشراق سه تفاوت ماهوی مطرح بوده است که عبارتند از: تمـایز بـه تمـام ذات، بـه     ـ تا پيش از شيخ اشراق سه تفاوت ماهوی مطرح بوده است که عبارتند از: تمـایز بـه تمـام ذات، بـه     88
(؛ ليکن شيخ اشراق تمایز نوع چهـارم، یعنـي   (؛ ليکن شيخ اشراق تمایز نوع چهـارم، یعنـي   388388صص  ،،83308330سينا، سينا،   بعض ذات و به امور خارج از ذات )ابنبعض ذات و به امور خارج از ذات )ابن
 (.(.338338-333333ص ص ، ، 88، ج ، ج 83368336کند )شيخ اشراق، کند )شيخ اشراق،   تمایز به کمال و نق  را مطرح ميتمایز به کمال و نق  را مطرح مي

 ـ اشاره به احادیث ذیل:ـ اشاره به احادیث ذیل:88

ان قومًا عبدواهلل رغبة فتلک عبادة التجار و ان قومًا عبدواهلل رهبة فتلک عبادة ان قومًا عبدواهلل رغبة فتلک عبادة التجار و ان قومًا عبدواهلل رهبة فتلک عبادة »»ـ حضرت علي)ع(: ـ حضرت علي)ع(: 

؛ ؛ 088088صص، ، 833833، حکمـت  ، حکمـت  83838383، ، البالغـه البالغـه     نهـج نهـج ))  ««العبید و ان قومًا عبدواهلل شکرًا فتلک عبادة االحرارالعبید و ان قومًا عبدواهلل شکرًا فتلک عبادة االحرار

 (.(.883883صص، ، 3636، ج ، ج 88638863قس: مجلسي، قس: مجلسي، 

ان[ العباد ثالثة: قوم عبدواهلل عز و جل خوفاًا فتلاک عباادة العبیاد و ان[ العباد ثالثة: قوم عبدواهلل عز و جل خوفاًا فتلاک عباادة العبیاد و »]»]صادق)ع(: صادق)ع(: ـ حضرت امام ـ حضرت امام 

قوم عبدواهلل ا تبارک و تعالی ا طلب الثواب فتلک عبادة التجار و قوم عبدواهلل عز و جل حبًا لا،  قوم عبدواهلل ا تبارک و تعالی ا طلب الثواب فتلک عبادة التجار و قوم عبدواهلل عز و جل حبًا لا،  

 (.(.8888صص، ، 88، ج ، ج 83038303)کليني، )کليني،   ««فتلک عبادة االحرار و هی افضل العبادةفتلک عبادة االحرار و هی افضل العبادة

بدتک خوفًا من عقابک و الطمعًا فی ثوابک و لکن وجادتک اهال بدتک خوفًا من عقابک و الطمعًا فی ثوابک و لکن وجادتک اهال اهلی ما عاهلی ما ع(: »(: »ـ حضرت علي)عـ حضرت علي)ع

 (.(.8888صص، ، 8888، ج ، ج 88638863)مجلسي، )مجلسي،   ««للعبادة  فعبدتکللعبادة  فعبدتک

 منابعفهرست 

قم: بوستان کتاب  ،شرح مقدمه قيصری بر فصوص الحکمش( 8386الدین ) آشتياني، سيدجالل

  .قم

 اهلل مرعشي. ت، کتابخانه آینالشفاء )المنطق(، البرها ق الف(، 8868حسين بن عبداهلل ) ابن سينا،

 اهلل مرعشي. ت، کتابخانه آیالشفاء )المنطق(، الجدلق ب(،  8868، ).........................................

، تحقيق:حسن حسن االلهيات من کتاب الشفا ش(،8330ق/ 8888، ).........................................

  ت دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم.مرکز انتشاراقم: زادة آملي، 

 جلدی(، بيروت: دار صادر.8، )المکيه الفتوحات  تا(، عربي، )بي ابن

 ، بيروت: دارصادر. لسان العرب ق(،8888ابن منظور، محمدبن مکرم )

 ، تحقيق: حسين سليم اسد، دمشق و بيروت: دارالمیمون للتراث.يعلی مسند ابیتا(،  ابویعلي، )بي
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 ، بيروت: دار صادر.مسنداحمدتا(،  حنبل، )بي احمدبن

الگوی روشي »ش(، 8388ایزدی، جنان، قراملکي، احد فرامرز، مصطفوی، زهرا و بهشتي احمد، )

، دفتر اول، پایيز و زمستان ی کالم اسالمی نامۀ فلسفه فصل، «مالصدرا در تحليل مفهومي ایمان

 .88-80ص : 8388

الدین  ، تحقيق، تصحيح و تعليق: سيدجاللالمحاسن(، ش8336ق/ 8336محمد)برقي،احمدبن

 حسيني، تهران: دارالکتب االسالميه.

تحقيق و تعليق: عبدالرحمن عميره، قم: الشریف  مقدمه، ،شرح المقاصدق(،8860سعدالدین) تفتازاني،

 الرضي.

نتشارات ، قم: االمبين السائرين الی الحق شرح منازلش(،  8338الدین سليمان ) تلمساني، عفيف

 بيدار.

، قم: معاونت امور اساتيد و نظريۀ ايمان در عرصۀ کالم و قرآنش(، 8330جوادی، محسن )

 دروس معارف اسالمي.

خردنامۀ ، «ی فهم و شهود حکمت متعاليه، مجموعه»ش(، 8336جوادی آملي، عبداهلل )فروردین 
 .38-83ص : 3شمارة  ،صدرا

 السالم إلحياء التراث. البيت عليهم د(،  قم: مؤسسة آلجل36، )الشيعه وسائلق(، 8888حر عاملي )

، تصحيح: محمد خواجوی، المبين منازل السائرين الی الحق ق(،8883خواجه عبداهلل انصاری )
 تهران: دارالعلم.

 صادق)ع(. ، قم: مؤسسة امامهااليمان و الکفر فی الکتاب و السنش(، 8386سبحاني، جعفر )
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 به اهتمام: مهدی محقق، تهران: دانشگاه تهران. 
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 ، قم: انتشارات موسسه فرهنگي طه.آموزش کالم اسالمی ش(، 8333مهر، محمد ) سعيدی

 ، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.جامع االسرار و منبع االنوارش(، 8308سيد حيدر آملي )

، حقائق االيمان مع رسالتی االقتصاد و العدالهق(، 8860) .شهيد ثاني، زین الدین بن علي عاملي

 ی آیت اهلل مرعشي. ابخانهتحقيق: سيدمهدی رجائي، قم: کت

، تصحيح و مجموعه مصنفات شيخ اشراقش(، 8336) .بن حبش سهروردی شيخ اشراق، یحيي

 مقدمه: هانری کربن،سيد حسين نصر و نجفقلي حبيبي، تهران: موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.

يرازی صدرالدين شق(، 8386القعده  ش/ذی8386، سيد محمدحسين )اردیبهشت ماه طباطبائي
 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.هجری 99مجدد فلسفه اسالمی در قرن
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 .880-833(، ص : ، مؤسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق )ع88ش 

، زیرنظر: کاظم المعارف بزرگ اسالمی دائره، «ایمان»ش(، 8386مجتهد شبستری، محمد )

 موسوی بجنوردی، تهران: مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمي.
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