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وحدت یا دوگانگی علم و ایمان در حکمت متعالیه

تاريخ دريافت44/4/6 :

تاريخ تأييد44/11/11 :
*

عبداهلل ابراهیمزاده آملی

بدون تردید ،ایمان یکی از مهمترین و سرنوشتسازترین مقولههاا مارت
با انسان است ،چراکه انسانها دغدغها مهم تر و دیرپاتر از نیا باه ساتاد و
رستگار و نیکفرجامی ندارند و ایمان ساگ

بگاا ساتادتمگد و رساتگار

انسان است .نخستین مسئله  -و شاید مهمترین مسئله  -درباارۀ ایماان چیساتی
متگا و مفهوم آن است.
این مقاله درصدد ت یین متگاا و مفهاوم ایماان در تکمات متتالیاه اسات.
بررسی دقیق آثار فلسفی و کالمی مالصدرا و شاگردان مکتا

صادرایی نناان

میدهد که ایمان از نظر آنها ،بهویژه از نظر صادرالمتللههین ،برابار باا ملام – باه
متگا تصدیق مگطقی یا یقین ملمی و جزمی – است و چیز غیر از آن نیست.
ولی تحقیق و بررسی متاون و مگاابد دیگای و دیادگاه ساایر تکماا و متکلماان
اسالمی دربارۀ مقولۀ ایمان ومسائ مرت

با آن خاال نظار آنهاا را باه اث اا

میرساند و ایمان را جدا از ملم و چیز فراتر از آن ننان میدهد .این مقالاه،
ضمن ارائۀ متگا و مفهوم درست ایمان ،درصدد کنف نظر تکمت متتالیه دربارۀ
* استادیار پِژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق

قم.
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ایمان به متگا

اشارهشده و نقاد و بررسای آن اسات .بادین مگظاور ،نخسات،

جایگاه فلسفی بحا

از ایماان و پاا از آن ،متگاا لواو وا ۀ ایماان ت یاین

میشود و سپا ،با استفاده از م اارا مکتاوب بماماناده از بگیانگااار تکمات
متتالیه و برخی از شاگردان بیواسطه و باواسطۀ او ،دیدگاه آنان دربارۀ مفهاوم و
ماهیت ایمان استخراج و ارائه میشود و پا از آن ،نقطهنظرا آناان بررسای و
در ادامه ،یافتۀ نگارنده در این باره با استگاد به دالی مقلی و نقلی بیان میگاردد.
بگابراین ،پرسش اصلی پاژوهش تاضار ایان اسات :ماهیات ایماان در دیادگاه
تکمت متتالیه چیست؟

واژگان کلیدی :ایمان ،تصدیق ،ملم ،یقین ،تکمت متتالیه
 .1ماهیت فلسفی بحث از ایمان

بح

از ایمان ،مضا

ملم کالم ،کالم جدیاد و فلسافۀ

بر آنکه جزو م ات

دین است ،در فلسفه وتکمت نیاز ماورد بحا

و بررسای قارار مایگیارد .اماا

چگونگی و چرایی آن نیازمگد این است که نخست خاود تکمات و فلسافه باه
اجمال مترفی شود و ،سپا ،بیان گاردد کاه بحا
فلسفه میآید یا جزو م ات

از ایماان در کادام بخاش از

کدام بخش از آن است.

وا ۀ «فلسفه» 1رینۀ یونانی دارد و مرک

از دو جزء «فیلو» و « ساوفیا » و باه

متگا دوست داشتن تکمت یا دانشدوستی است 2.ایان اصاطالب باه ملام باه
1 . philosophy.

 . 2شهید مطهر  ،گرچه رینۀ یونانی وا ۀ «فلسفه» را میپایرد ،متتقد است که این وا ه مصدر جتلی
مربی کلمۀ «فیلوسوفیا» میباشد .او در ادامه دربارۀ متگا این کلمه میگوید« :کلمۀ فیلوسوفیا مرک
است از دو کلمۀ «فیلو» به متگا

دوستدار

و کلمۀ «سوفیا» به متگا

دانایی است .پا ،کلمۀ

«فیلوسوفیا» به متگا دوستدار دانایی است .بگابراین ،کلمۀ «فلسفه» ،که مصدر جتلی مربی است ،به

متگا فیلسو گر است( .مطهر 88 :2632 ،؛ همو)201 – 206 :2681 ،
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تقایق اشیاء و مم کردن به آنچه بهتر است اطالق مایشاود .فلسافه در قادیم
شام تمام ملوم بود؛ فلسفه به دو قسم نظر و مملی تقسایم مایشاود؛ فلسافه
نظر به ملم الهی ،ریاضی و ط یتی تقسیم میشود و فلسافه مملای شاام ساه
قسم اخالق ،تدبیر مگزل و سیاست مدن است که اولی تدبیر امور شخصی انسان،
دومی تدبیر امور خانواده و سومی تدبیر امور مملکت اسات( .صلیبا306 :1611 ،؛
نبز ر.ک .مطهری  1633ج121 :3؛ همو 31-33 :1611؛ جوادی آمیی  1632ج-126 :1
)121

توضیح آنکه فلسفه و تکمت دارا دو اصاطالب ماام و خاا

یاا قادیم و

جدید است .فلسفه در اصطالب مام و قدیم آن به متگا مطلق دانش مقلی است.
و دانش خا

لاا ،نام یک فن خا

نیست و همۀ داناشهاا مقلای را شاام

میشود؛ همۀ ملوم مقلی تحت مگوان کلی و مام فلسفه قارار مایگیرناد .بادین
ترتی  ،فیلسو

به کسی اطالق میشد که جامد همۀ ملوم مقلی آن زمان  -امم

از الهیا  ،ریاضیا  ،ط یتیا  ،سیاسیا

و اخالقیا

 -بوده است.

چگان که ذکر شد ،فلسفه (یا ملم مقلی) به دو بخش تکمت نظر و تکمت
مملی تقسیم میگردد

2

تتاریف متتدد از فلسفه و تکمت نظر ارائه شده است .تتریاف مناهور
آن م ار

است از« :ملم به اتوال امیان موجودا  ،بدان سان که در نفاااألمار

هستگد ،به مقدار توانایی انسان( ».سازواری 331 :1636؛ اخلوا اصفلء 1103 ،ج:1
 26طا،طا،یی  1111ج[26 :1پ،ورقی])

اگر تکمت نظر را ملم به اتوال موجوداتی بدانیم کاه از تیطاۀ قادر

و

 .2راز تقسیم فلسفه به دو بخش نظر و مملی همانا دوگانگی وجود انسان است( .ر.ک .جواد آملی،
 ،2682ج) 226-222 :2
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اختیار انسان دورند ،مث بح

از هستی موجودا

ممرد ،تکمت مملی م اار

است از شگاخت امور که در توزۀ تدبیر و ارادۀ انسان شک میگیرند و تحات
قدر

و اختیار انساناند ،مانگد بح

دربارۀ نفا انسانی ،امور خانواده و اجتماع.

نیز در تتریف تکمت مملی آمده است :ملم به ایگکه افتال [اختیاار
در چه صور

خوب است و چگونه باید باشد در چه صور

بنار

بد است و چگونه

ن اید باشد .با این بیان ،تکمت نظر  ،ملم به هست و نیست اشیاء یا بود و ن ود
آنها است و تکمت مملی ملم به بایدها و ن ایدها( .جوادی آمیی  1632ج122 :1
و 161؛ مطهری  1631ج )60-21 :22

در بیان دیگر نیز تکمت مملی اینگونه متگا شده است :فلسافه و تکمات
مملی آن است که دربارۀ افتال انسان آنچگانکه باید و شایسته است بح

میکگد.

(مطهری 11 :1611؛ همو  )103 :1631همچگین ،گفتهاناد :تکمات مملای م اار
است از ملم به تکالیف و وظایف انسان( .همو  1631ج)60 :22

بگابراین  ،روشن میشود که تکمت مملی هم دانش نظر است ولی متتلاق
آن مم است ،چراکه فلسفه و تکمت اساساً بحثی نظر و ملمی است ،کاه دو
قسم دارد :فلسفۀ نظر محض و فلسفۀ نظر ناظر به مم  .باه بیاان دیگار ،در
فلسفۀ نظر  ،درصدد شگاخت واقتیتها هستی و جهاان هساتیم و در فلسافۀ
مملی درصدد شگاخت وظیفه.
اما فلسفه و تکمت در اصطالب خا
زمان است و فق قسم الهیا

یا جدید همان فلسافۀ رایا در ایان

از سه قسم تکمت نظر در اصطالب مام و قدیم

را شام میشود ،و به نامها متتدّد از ق ی فلسفۀ اُولی ،فلسفۀ تقیقای ،ملام
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کلی 1و مابتدالط یته نامیده میشاود( .ر.ک .مطهلری  1633ج111 -111 :3؛ هملو
 1631ج)160 :22

فلسفۀ اُولی  -که از آن به «تکمت الهی» یا «الهیا » نیز یاد میشود  -خود به
دو بخش الهیا

بالمتگی االمم و الهیا

بالمتگی االخص تقسیم میگردد .الهیا

بالمتگی األمم ،شام امور مامۀ فلسفی ،از ق ی م ات
امکان ،و ملهت و متلول میشود .و الهیا
به واج الوجود و صفا

و افتال او بح

وجود و مدم ،ضرور

و

بالمتگی االخص دربارۀ مسائ مرباو
میکگد( .مطهری  :1633ج111-111 :3؛

آمیی بیت ،ج 11-11 :1؛ مفا،ح یزدی  1632ج)61-60 :1

از آنچه بهاجمال دربارۀ فلسفه در اصطالب مام و خا

بیان داشتهایم ،روشن

می شود که بح

از ایمان هم در فلسفۀ به اصاطالب ماام و هام در فلسافه باه

اصطالب خا

ارائه شدنی است و جزء مسائ آنها بهشمارمیرود؛ در فلسفه به

اصطالب مام به دلی ایگکه مسئله ایمان بهمگوان فت [اختیار
است ،در م ات

ملم اخالق از اقسام سه گاناۀ تکمات مملای ارائاه شادنی و

بررسی شدنی است .بح
الهیا

نفا انسان مطرب

از ایمان در فلسفۀ خا

بالمتگی االخص آن است ،به این صور

یا فلسفۀ اولی جازو مساائ
که انسان مخلوق واج الوجاود

و یکی از افتال خداوند است و ،لااا ،باه امت اار فتا خادا در الهیاا

باالمتگی

 .2فلسفۀ اُولی از آن جهت که کامالً تتقلی و نظر است« ،فلسفۀ تقیقی» نامیده میشود و از آن
جهت که دربارۀ کلیترین موضوما

یتگی «وجود» بح

میکگد و منتم بر کلیترین مسائ است،

آن را «ملم کلی» گویگد و از آن جهت که یکی از مسائ آن بح

علةالعلل و واج الوجود است
از 

«الهیا » نامیده میشود« .فلسفۀ اُولی» محصول قوّۀ تتقه بنر است و تمربۀ تسّی در مسائ آن راه

ندارد .لاا ،هرگاه فلسفه گفته میشود ،غال اً مقصود همین است( .ط اط ائی ،بیتا ،ج ،28-27 :2
[پاورقی )
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االخص مورد بح

از انساان باه متگاا بحا

قرار میگیرد؛ بحا

تقیقت انسان است و ایمان یکی از تاال
ایمان در تکمت متتالیه نیز مورد بح

از نفاا و

نفا انسان است.
و بررسی قرار گرفته است .بگابر نظار

تکما تکمت متتالیه ،از صدرالدین شیراز  ،فیض کاشانی ،فیّاا

الهیمای،

تاجی س زوار و غیر آنان ،ایمان ماهیتاً برابر با ملم و تصدیق یقیگای (مگطقای)
صر

نظر ازدرستی یا نادرستی دیدگاهنان ا بوده ،با آن یکسان اسات .بار ایان

اساس ،ایمان با ملم و تکمت نظر برابر میشود و از این زاویه نیاز در بخاش
الهیا

بالمتگیاالخص از فلسفۀ اولی قاب طرب و بررسی میباشد .به همین دلی

است که تکیمان و متکلهمان اسالمی بح
الهیا

از ایمان را در بخش فلسفۀ نظار [و

بالمتگی االخص بیان کردهاناد .بارا نموناه ،خواجاه طوسای در کتااب

فلسفی و کالمایاش (طوسلی  112-111 :1611هملو  ،)103 - 101 :1631مؤلهاف
تکیم کتاب آداب الگفا (اصعبن،ثی اصع،میی  ،)311 -321 :1113تاجی س زوار در
کتابهااا فلساافیاش (سللازواری 160 -121 :1636؛ همللو بللیتلل،)631 -636 :،
شیخمحمدتقی آملی در بح

ملم اخالق از کتاب شرب مگظومهاش (آمیی بلیتل:،

ج )111-113 :2اصهی قمشهای در بخش اخالق (حكمت عمیی) (اصهی قمشلهای بلیتل،

ج ،)613 -631 :2امام خمیگی در م ح

اوصا

نفا انسانی از کتاب فلسافیاش

(خمبنی [ام،م]  1631ج )613 -611 :6و بسایار دیگار از تکماا باه ایان بحا
پرداختهاند.
بگابراین ،روشن شده که ماهیّت بح

از ایمان ،مالوه برایگکاه کالمای اسات،

فلسفی هم هست .با آنچه آورده شد ،زمیگۀ هار گوناه تردیاد و انکاار از میاان
میرود.

سال هفتم ،زمستان  ،4931شماره مسلسل 62

26

 .2مفهوم لغوی واژۀ ایمان

«ایمان» مصدر باب إفتال از أفتال ثالثی مزید است که از ماادۀ «أمان» گرفتاه
شد و ثالثی ممرد آن [یتگی أمن ،امان و امانت که همگی به یک متگا و مصدرند
به متگا ضدّ خو

[یتگی امگیت ،آرامش ،سکون و اطمیگان است ،چگانکه قرآن

میفرماید« :مِنْ بَتْدِ خَوْفِهمْ أمْگاً( »...نور .)33 :اما ثالثی مزید آن ،یتگی «ایمان» ،اگر
با تر

باء مقرون و متتدّ شود ،به متگا اذمان ،تصادیق و پاایرش قل ای یاا

همان باور است ،مانگد آیۀ «أمَنَ الرَّسُولُ بما اُنْزلَ إلَیهَ مَنْ رَبِّهِ» (بقره ،)233 :و اگار
مقرون و متتدّ به الم گردد ،به متگا صادق دانستن ،ق اول و مانگاد آن اسات،
مانگد آیۀ «وَ ما أنْتَ بَمُؤمِنٍ لَگا» (یوسف .)11 :اما اگر متتدّ بگفسه باشد ،به متگا
ایمن گردیدن ،در امان قرار گرفتن و مانگد آن مایباشاد ،زیارا ماؤمن باه سا
تصدیق و امتقاد به خداوند از انتساب به کاب و انکاار ایمان مایگاردد ( .ر.ک:
ابنمنظور بیت ،ج 22-21 :16؛ تءت،زانی  1611ج113 :3؛ ساح،نی )10-1 :1112

بگابراین ،در میان متانی ایمان ،تصدیقی که همراهش آرامش و امگیات خااطر
باشد ،از جامتیت بینتر برخوردار است ،زیرا متگا تصدیق برا ایمان تقری ااً
امر اجمامی در میان اه لوت است ،چگانکه برخای از آناان باه ایان تقیقات
تصریح کردند( .طریحی  1611ج 113-112 :1ابنمنظور بیتل ،ج )22-21 :16از آن
سو  ،در رینۀ وا ۀ ایمان و وا هها همخانوادۀ آن نیز به نومی «بتاد مااطفی»
نهفته است ،چگانکه برخی از لوتدانان نظیر خلی بناتمد به آن تصریح کردهاند.
(اصءراهبدی  1103ج 631-633 :3؛ وجدی  1111ج  )313-311 :1راغا
نیز در مفردا

اصافهانی

ذی مادۀ «أمن» به ایان نکتاۀ دقیاق توجّاه کارده و گفتاه اسات:

«االیمان هو التصدیق الا مته أمن»؛ ایمان تصادیقی اسات کاه تالات مااطفی،
آرامش و سکون همراه آن باشد .ازاینرو ،صر

تصادیق گویاا متگاا لواو
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ایمان نیست .پا ،باید در متگا لوو وا ۀ ایمان به این بتاد مااطفی نهفتاه در
متگا آن توجّه داشت و آن را نیز ملحوظ نظر قرار داد .از آنما کاه قلا

مرکاز

مواطف و گرایشها ماطفی ،مالیق روتی و روانی و مح ت و منق میباشاد،
ایمان به قل

تتلق دارد و تصدیق قل ی شمرده میشود.

ایگک ،باید دید آیا متگا [یا ماهیّت اصطالتی ایمان در نگاه تکمات متتالیاه
همان متگا لوو اش ،یتگی تصدیق قل ی آمیخته با امگیّات و آراماش ،اسات یاا
چیز غیر از آن؟
ولی باید به این نکتۀ مهم نیز توجّه داشت که به دلی ایگکه زباان ماتن اصالی
آیین آسمانی اسالم «قرآن کریم» مربی است ،اص و قاماده اقتضاا مایکگاد کاه
متگا اصطالب شرمی لوا

قرآنی ،از جمله ایمان ،باه هماان متگاا لواو آن

تم شود ،مگر ایگکه دلی و برهانی برخال

آن و برا رو گردانای از متگاا

لوو ثابت گردد.
 .3ایمان در اصطالح حکمت متعالیه

بررسی دیدگاه ممدۀ تکیمان و متللههان تکمت متتالیه ،بهویژه صدرالمتللهین
 مؤسّا تکمت متتالیه  ،-ننان میدهد که ایمان از نظر اینان برابر باا ملام ویقین یا تصدیق ملمی و مگطقی اسات .ایگاک ،بارا اث اا
م ارا

ایان ادّماا برخای از

صریح آنها را که در داللت آن بر ادّما ما تردید نمایتاوان کارد نقا

میشود:
 -صاادرالمتللهین شاایراز  ،بگیانگاااار تکماات متتالیااه ،در کت ا

فلساافی و

تفسیر اش ،ایمان را به متگا ملم و مترفات دانساته اسات .او در مناهورترین
کتاب فلسفیاش :اسفار اربته ،برترین تکمت را «تکمات و مترفات الهای» یاا
«ملم به م دأ و متاد» امالم کرده و آن را ایمان تقیقی به خدا و روز جزا دانساته
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است:
ثم اعلم انّ هذالقسم من الحکمة الّتی حاولنا الشروع فیه هها اف هج ائها ها
وهااالیمان الحقیقی باهلل و آیاته و الیهاا ار هر المشهای الیه فهی واله تلهالی:
«والمؤمنان کجّ آمن باهلل و »...وهامشتمج علی علمهین رهرینین :احهاهما الللهم
بالمباأ و ثانی ما الللم بالملاد ( . ...صایالاین ریرازی ،6831 ،ج )3-7 :1
سپس ،باان ک این وسم از حکمت (حکمت نظهری و وسهم ال یهاا بهالملنی
اال ص آن) ،حکمتی ک ما بحث دیبایة آن یا آغاز کردیم ،برترین ائهای حکمت
است .و آن همان ایمان حقیقی ب

اا و نشان های او و یوزِ سرانجاا است ،ک ب

آن دی این [آی و] سخن اای متلال ارایه راه است « :و مؤمنان همگی ب

اا

و  ...ایمان داینا ».و آن مشتمج بر دو علم اسهت  :یکهی از آن علهم به مبهاأ و
دومیاش علم ب ملاد.

و در کتاب تفسیرش نیز ایمان را همان ملم و مترفت امالم میکگاد و پاا
از بح  ،میگوید« :فالتلم بااللهیا

هی االص فی االیمان باهلل( ».هملو  1113ج

 )223 :1و در جا دیگر ،تت یرش چگین است« :فقد ملم ان االص فی االیمان هو
المعرفة بالمگان( ».هم ،ج . )12 :2همچگین در برخی تتابیرش مگصار تصادیق را
نیز به کار برده و گفته است« :و مما یدل ملی انه االیمان ممرد التلام و التصادیق
وتده اُمورٌ( ».هم ،ج .)260 :1این تت یر گواه روشگی است بر ایگکه ماراد از ایان
تصدیق ،تصدیق مگطقی است که نومی از ملم بهشمارمیآید ،ناه تصادیق لواو
مد نظرلوتدانان.
مالصدرا در جا دیگر نیز تصریح میکگد« :و االیمان هو التلام بااهلل و الیاوم
اآلخر ملماً یقیگاً و تصدیقاً قل یاً» (صدراصدین شبرازی  1611ج )316 :1و «ألنه الحياة
األخرويةو ال قاء السرمد انهما یحص بالتلم باهلل و الیاوم اآلخار و هاو االیماان
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الحقیقی» (هم ،ج.)33 :2

از دیگر تکیمان متللهه مالمحسن فیض کاشانی اسات کاه بار میگیّات ملام و
ایمان نظر داده است .برخی از م ارا

او داله بر این مطل

به این شرب است:

مرئع االیمان الی الللم و ذلك الن االیمان ها التصایق بالشیء علی مها هها
علی والمحالة ها مستلها لتصای ذلك الشیء کذلك بحسب الطاوة و هما ملنهی
الللم و الکنر ما یقابل ه و ها بملنی الستر و الغطاء ه و مرئل الی الج ج  ...فهانّ
الللم و االیمان دیئاا مترتبة فی القهاة و ال هل  ...و ذلهك النّ االیمهان انّمها
یکان بقای الللم الذی ب حیاة القلب و ها نای یحصج فی القلب( ».فیض کارانی،
 ،6833ج 1 :6و.)3
بازگشت ایمان ب علم است و آن ب این سبب است ک ایمان همهان تصهایق
ب چیهی ب همان صایتی ک هست میبارا و این ،نهاگهیر ،مسهتلها تصهای آن
چیه ب همان صایا ب مقهاای تهاان اسهت  .ایهن دو [یلنهی آن تصهایق و ایهن
تصای] ملنای علم دی مقابهج کنهر – به ملنهای وارهو و وارهانان  -اسهت و
بازگشتو ب ئ ج و نادانی اسهت .وهس ،به حقیقهت ،علهم و ایمهان دی دیئهاا
گاناگانی از واا و ضل میبارنا .و آن ب این دلیج است ک ایمهان تن ها به
مقاای علمی است ک حیاا ولب است و علمْ نهای و یورهنایی اسهت که دی دل
وایا میآیا.

 تکیم الهی مالهاد س زوار نیز ایمان را ملم و تصدیق یقیگای و مگطقایمیداند« :فاالیمان الحقیقی هو التصدیق الیقیگی و یدخ فی االیقاان بااهلل االیقاان
بصفاته  ...االیقان بکت ه  ...و االیقان بالمتااد( ».صلدراصدین شلبرازی  1631ج-1 :1
[3پ،ورقی])

او درجا دیگر از شرب مگظومهاش نیز چگین آورده است:
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به طور مسلهم ،ایمان به ا متگا
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بما التی الگ ّی ملی التحقیق

ا تصدیق مترفی و امالم شده اسات [و ایان

متگا به همان متگایی است که بگابر تحقیق از پیام ر

نق شده است( .سازواری

بیت)636 :،

نیز در جا دیگر آورده است:
«النه الحکمةهی االیمان المنارالیه بقوله تتالی  :وَ المُؤمِگوُنَ کُ ه ٌآمَنَ بااهلل و...
و هی المعرفة بقول الحکماء( »... .هم)1 : ،

 از دیگر ملما و تکمایی که ایماان را باه متگاا تصادیق ملمای و یقیگایمیداند شیخ محمّدتقی آملی است( .ر.ک .آمیی بیت)111-113 :،

 تکیم متللهه الهی قمنه ا نیز ایمان را به ملم و مترفت متگا و تفسیر کاردهاست:
تقیقت ایمان ،اوّل مترفت و شگاسایی خداوند به قل

و به باطن ذا

اسات

(قل ُ المُؤمِن مَرْشُ الرِّتمن)  ...پا ،ایمان اوّل مترفات و شاهود خداسات باه
چنم دل ،و مطابق قل

بر زبان نیز جار سازد  ...و باز مم به ارکان هم شر

ایمان است[ ... .به هر سه مقام ،ایمان کام بود( .اصهی قمشهای بیت)631 :،

نتیمۀ گفتار بگیانگاار تکمت متتالیاه و برخای از شااگردان مکتا ش درباارۀ
متگا ایمان این شد :ایمان ملم و مترفت به خادا و رساولش اسات و مترفات
درکالم آنان به متگا مترفت فلسفی و مقالنی است که نفا را به ساو کماال
نظر سوق میدهد .بگابراین ،ماهیت ایمان از نظر آنان صرفاً به تکمت نظار و
مق نظر مربو است ،نه تکمت و مق مملی.
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 .4نقد و بررسی دالیل دیدگاه حکمای حکمت متعاله دربارۀ برابری علم و ایمان

نظریۀ برابر ملم و مترفت با ایمان از دیدگاه تکمت متتالیه درست نیست،
زیرا هم دالی اث اتی آن قاب خدشه و غیر قاب ق ول است و هم دالیا فراوانای
بر بیامت ار این دیدگاه وجود دارد.
در آغاز ،مهمترین دالی موافقان نظریاۀ مزباور از تکماا تکمات متتالیاه
مطرب و نقد و بررسی میشود و سپا دالی رد و ابطال آن نیز ارائه میگردد.
برخی از مهمترین دالیل آن ،درب،رة برابری عیم و ایم ،به این شرح است:

 .2مالصدرا با استگاد به تدی

نو

« :لیا الدین (او االیمان) باالتمگهی»

1

مینویسد:
یللم ان لیس امراً ا تیاییاً ولا کان من باب اال عمال البانیة کالصلاة والصیاا
ألمکن تحصیل فی رخص آ ر بالجبر و فی الشخص ننس بهالتمنّی( .صهایالاین
ریرازی ،6163 ،ج )41 :2

نقد :ظاهراً مراد رسول اکرم

از جملۀ یادشده این نیست که دیان و ایماان

امر اختیار نیست تا دلی بر برابر ملم و ایمان شود ،آنهم به ایان دلیا کاه
ملم امر اختیار نیست ،گرچه مقادما
متگا

آن اختیاار اسات ،بلکاه چگانکاه از

وا ۀ تمگهی به دست میآید  -که به متگا آرزو میباشد (طا،طال،یی بلیتل:،

 - )111مراد آنحضر

این است کاه دیانورز و ایماان صار

آرزو کاردن و

خواستن بدون مم و تالش و کوشش و تحمّ ریاضتها نیسات (ر.ک .مجیسلی
 . 2متن کام روایت مزبور و توضیحا

مالمه مملسی به این شرب است  ... :قال رسول اهلل صلی اهلل

ملیه و آله :لیا االیمان بالتحلهی و ال بالتمگهی و لکن هاالیمان ما خلص فی القل
بالتحلهی ا بلن یتزیّن به ظاهراً من غیریقین بالقل
غیرمم ( .مملسی ،2106 ،ج.)72 :33

و صدّقه االممال .بیان:

و البالتمگهی بان یتمگهی الگماۀ بمحض التقائد من
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بر آن ،اختیار بودن تحصی ایمان امر قطتی و مسالهم

است ،زیرا دالیا و قاراین فراوانای بار صاحت آن وجاود دارد و از جملاۀ آن،
درخواست قرآن از مردم به ایمان آوردن در برخی از آیا

(ر.ک .نس161 : ،؛ م،ئده:

13؛ حجرات13 :؛ مج،دصه )11 :وتتهی باالتر از آن ،تصریح به آزاد مم انسانها در
انتخاب ایمان یا کفر در برخی از آیا

دیگر (ر.ک .بقلره 231 :یلون11 ::؛ کهلف:

 )21همگی بر اختیار بودن ایمان تصریح و تلکید دارند.
 .2ادما شده کاه ملام و تصادیق یقیگای زوال ناپاایر و توییار ناپادیر اسات.
ازاینرو ،سزاوار است که اص و تقیقت ایماان شامرده شاود( .ر.ک .صلدراصدین
شبرازی  1113ج)11 :2

نقد :پیش فر

این استدالل این است که ایمان زوالناپایر است .پاا ،بایاد

آن را به یقین تفسیر کارد کاه زوالناپاایر اسات .ایان اساتدالل از چگاد جهات
مخدوش است :یکی ایگکه ادما زوالناپایر ایمان امر نادرست اسات ،زیارا
چه بسیارند کسانی که ایمان داشتگد ولی سرانمام بیایماان مردناد .دیگار ایگکاه
زوالناپایر یقین نیز قاب تلمّ بوده ،امر مسلهم و قطتای نیسات .ساوم ایگکاه
صر نظر از سخگان گفتهشده ،ملم و یقین در ایمان مورد نظر ما هم وجود دارد،
ولی نه به مگوان تمام التلهه و ملت تامّۀ ایمان یا تتی جزء التلهه آن ،بلکه به مگوان
ملت ناقصه یا شر الزم آن.
 .6مالصدرا به دو آیۀ زیر نیز استگاد میکگد:
آمَنَ الرَّسُالُ بِما أُنْهِلَ إِلَیْ ِ مِنْ یَبِّ ِ وَ الْمُؤْمِنُانَ کُهج آمَهنَ بِاللَّه ِ وَ مَال ِکَتِه ِ وَ
کُتُبِ ِ وَ یُسُلِ ِ ( ...بقره)233 :؛ یا أَیُّ َا الَّذِینَ آمَنُاا آمِنُاا بِاللَّ ِ وَ یَسُهالِ ِ وَ الْکِتهابِ
الَّذِی نَهَّلَ عَلی یَسُالِ ِ وَ الْکِتابِ الَّذِی أَنْهَلَ مِنْ وَبْجُ وَ مَنْ یَکْنُرْ بِاللَّ ِ وَ مَال ِکَتِه ِ وَ
کُتُبِ ِ وَ یُسُلِ ِ وَ الْیَاْاِ ار ِرِ فَقَاْ ضَجَّ ضَالالً بَلِیااً( .نساء)681 :
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چگین نتیمهگیر میکگاد کاه ایماان تگهاا از طریاق ملام و

و از این آیا

مترفت به امور ایمانی ماکور در این دو آیاه و تصادیق آنهاا تاصا مایشاود.
(صدراصدین شبرازی )21 :1610

نقد :این آیا

درصدد بیان متتلقا

ایمان ا ست ،نه تقیقت ایمان که آیا ملم

است یا اذمان قل ی.
به فر

که برداشت او از آیا

یادشده درسات باشاد ،مقصاودش م گای بار

برابر ملم و ایمان را تلمین نمیکگد ،زیرا گر چه ملم و مترفت در تحقق ایماان
به صور
آن به صور

شر الزم یا تداکثر جزءالتلهه و ملهت ناقصه نقش دارد ولی هرگز در
تمامالتلهه و ملهت تامّه نقش نادارد ،چاون تقیقات ایماان و ایماان

تقیقی چیز فراتر از ملم است.
 .1مرتوم فیضکاشانی نیز ،با بیان مسئلۀ «ملم و م اد » و غايةالقصو برا
همه چیز دانستن این دو ،بر شرافت و تقدّم ملم بر م اد

تصریح کرده اسات و

آن را اص و رینۀ همه چیز دانسته ،بر شرافت و قداست فوقالتادۀ ملام تلکیاد
میورزد و سپا توضیح می دهد که مرادش از ملم «ملم دین» اسات کاه هماان
ایمان میباشد .پا از آن ،برا اث ا

برابر ملم و ایمان به دو آیۀ مورد استدالل

استادش مالصدرا نیز استگاد میجوید( .ر.ک .فبض ک،شل،نی  1633ج )3-1 :1و در
جا دیگر نیز مؤیّداتی برا آن میآورد( .ر.ک .همو  1106ج )230-211 :1

پاسخ به دلی مرتوم فیض کاشانی همان است که در نقد دلی ا یاا دالیا ا
استادش مالصدرا گفته شد و آن ایگکه گرچه ایمان از ملم بیگاناه نیسات و ملامْ
مقدّمه و پیششر ضرور تحقهق ایمان تقیقی شمرده میشود ،ولی هرگز جازء
یا ک ه ماهیّت و تقیقت ایمان شمرده نمیگردد.
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 .5شواهد و دالیل ردّ و ابطال نظریۀ برابری علم و ایمان

برخی از مهمترین شواهد و دالی بر بیامت ار نظریۀ برابر ملم و ایمان یاا
به م ارتی ،دالی جدایی ملم و ایمان به شرب زیر است :
 .2ملم و ایمان از نظر ماهیّت جدا از یکدیگرند و هرکدام مربو به تاوزۀ
خاصّی هستگد .ملم و آگاهی ا همانطور که پیش از این گفتیم ا مربو باه مقا
نظر  ،و ایمان مربو به بتد مملی وجود انسان است ،چون متتلهق مقا نظار
ادراک است و امور از ق ی اتساس ،تخیّ  ،توهّم و تتقه شائون گونااگون آن
هستگد ،ولی متتلهق مق مملی کار و فت انسانی اسات ،نظیار ایماان ،اخاال

،

م اد  ،مح ّت ،منق ،تولهی و ت ره  .ایمان پیوند است که باین نفاا انساان و
متتلهق ملم او تاص میشود و این پیوند کاار مملای نفاا اسات و ،درنتیماه،
مربو به مق مملی خواهد بود( .جوادی آمیی بیت )11 :،این در تالی اسات کاه
خود مالصدرا به طور مکرهر تصریح کرده که ملم مصطلح (ملم تصولی) تصول
آن در نفا با انفتاال ،توییار و هماراه باا ارتساام اشایاء در نفاا اسات( .ر.ک.

صدراصدین شبرازی  1631ج636 :6و .)103-101پا ،ملم از سگخ انفتال اسات ناه
فت  ،ولی ایمان بدون تردید از سگخ فت (اختیار انسان) است.
امام خمیگی نیز تفاو

ملم و ایمان را ایگگونه بیان میکگد:

باان ک ایمان غیر از علم و ادیاك است ،زیراکه علهم و ادیاكْ حهّّ عقهج
است و ایمان حّّ ولب است .انسان ب مجرد اینک علم ویاا کنا ب

اا و مال ک

و ویغمبران و یااالقیام  ،او یا نتاان مؤمن گنت ،چنانک ابلیس تماا این امهای یا
علماً و ادیاکاً دانست و حقتلالی او یا کافر اانا (
» (بقره .)81 :چ بسا فیلسافی ب برهان ههای فلسهنی ،رُهلَب تاحیها و
مراتب آن یا مبرهن کنا و اد ،مؤمن باهلل نبارا ،زیراک علمو از مرتبة عقج و
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کلیّت و تلقج ب مرتبة ولب و ئه یت و وئهاان نرسهیاه بارها ( .مینهی (امهاا)،
33 :6813؛ هما ،6836 ،ج)812-816 :8

 .2در قرآن کریم ،در یک دسته از آیا  ،ملم و ایمان با تر

مطف آمدهاند:

 «وَ قالَ الَّاِینَ أُوتُوا الْتِلْمَ وَ الْإیمانَ لَقَدْ لَ ثْتُمْ فِی کِتاب اللَّهِ إلی یَوْم الْ َتْا ِ فَهااایَوْمُ الْ َتْ ِ» (روم)13 :

اگر ملم و ایمان به یک متگا و برابر بودند ،جدا آوردن این دو و مطف نمودن
آنها متگا نداشت.
 « -یَرْفَد اللَّهُ الَّاِینَ آمَگُوا مِگْکُمْ وَ الَّاِینَ أُوتُوا الْتِلْمَ دَرَجا ٍ ( ».مج،دصه)11 :

در این آیه هم واو مطف است که توایر و جدایی را میرساند ،زیرا دارندگان
ملم غیرمؤمگان نیستگد ،بلکه مؤمگانیاند که مالوه بر ایماان از ملام و داناش نیاز
برخوردارند؛ اگر ایمان با ملم یکی بود ،طرب دوبارۀ آن متگا نداشت.
 -وَ لِیَتْلَمَ الَّاِینَ أُوتُوا الْتِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ فَیُؤْمِگُوا بهِ (» ...حج )31 :

در این آیه ،ملمْ مقدمه و زمیگۀ ایمان آوردن امالم شده است.
 .6در بسیار از آیا

دیگر ،ارتداد ،کفر ،جحد و انکار و ضالل با ملم جماد

شده است .از جملۀ آنها آیا

 21و  62سورۀ محمّد 21 ،سورۀ نم و  26ساورۀ

جاثیه میباشد .مالمه ط اط ایی ،پا از استگاد به اینگونه آیاا  ،ماینویساد کاه
ممرهد ملم به شیء و جزم به ایگکه تق است در تصول و تحقهق هدایت و ایمان
کافی نیست( .ر.ک .طا،طا،یی  1111ج111 -111 :13و )211-213

 .1از جمله آیا

دیگر که بر تمایز ملم و ایماان گاواهی مایدهگاد ،آیاا

مربو به فرمون و آلفرمون است .برا نمونه ،تضر

موسای

خطااب باه

فرمون می فرماید« :لَقَدْ مَلِمْتَ ما أَنْازَلَ هاؤُالءِ إالَّ رَبُّ السَّاماوا ِ وَ الْالَرْ

». ...
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(اسرا  )102 :و نیز قرآن کریم دربارۀ آلفرمون مایفرمایاد« :فَلَمَّاا جااءَتْهُمْ آیاتُگاا
مُ ْصِرَۀً قالُوا هاا سِحْرٌ مُ ینٌ« »26وَ جَحَدُوا بها وَ اسْتَیْقَگَتْها أَنْفُسُهُمْ»( .نمل)11-16:

اگر ممرد ملم به خدا و ن وّ

ایمان بود ،ملم و کفر در فرمون جمد نمیشاد

و آلفرمون نیز ،با وجود ملم و یقین به ن وّ
روشگی که آورده بود ،ن وّ
 .2در روایا

تضار

موسای

و متمازا

او را انکار نمیکردند.

هم ملم و ایمان جادا از یکادیگر آماده و متفااو

شاگاخته

شدهاند .برا نمونه ،چگد روایت ذکر میشود:
 التلم وزیر االیمان( .مجیسی  1106ج)13 :2 االیمان ال یصلح اال بالتلم و التم ( .هم ،ج)612 :11 -للدین ثالث مالما  :التلم و االیمان و التم به( .هم ،ج)113 :16

از آنچه تاکگون آورده شد ،این مسئله بهخوبی روشن شد کاه تقیقات ایماان
چیز غیر از ملم یا تصدیق ملمی و مگطقی است .اکگون ،باید دید که ماهیت این
تصدیق چیست؟ آیا همانگونه که بسیار از صات نظران ادما میکگگد ،از ساگخ
«تصدیق لوو » [= تصدیق نحو

است یا چیز غیر از این؟

 .6چیستی تصدیق معتبر در معنای ایمان

بررسی ها ننان میدهد که تصدیق مطرب در ماهیت و تقیقت ایماان چیاز
جز تصدیق لوو نیست .برخی از شواهد و دالی آن به شرب زیر است:
أ .اگر تصدیق در ایمان شرمی از سگخ لوو ن اشد ،موج
انتقال میشود ،که هر دو ایگها خال

اشتراک یا نقا و

واقد و باط است ،چون اص مدم اشتراک

و مدم نق است ،مگر ایگکه دلی بر نق وجود داشاته باشاد و چگاین دلیلای در
تصدیق متت ر در مسئلۀ ایمان وجود ندارد.
ملم و ایمان از جهت دیگر نیز با یکدیگر تفاو

داشته ،از هم متمایزناد و آن
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ایگکه ملم و آگاهی مربو به مق نظر و تکمت نظر و ایمانْ مربو به مق
مملی و تکمت مملی است ،به همان بیانی که پیش از این گاشت.
بگابراین ،روشن میشود که ملم و ایمان مربو به دو تاوزۀ فکار و مملای
مق آدمی میباشگد .و این دو بُتد مق آدمای ،گرچاه در مراتا
متحدند و یک چیز بهشمارمیروند ،در مرات

بااال و نهاایی

پایین جدا از یکدیگرند و هریک

آثار جدایی دارند .به همین دلی  ،ایمانْ تتریفشده باه «پیوناد کاه باین نفاا
انسان و متتلق ملم او تاص میشود» .و این پیوندْ کار مملی نفا اسات و ،در
نتیمه ،مربو به مق مملی میباشد .ملم و مترفت که طار

ایان پیوناد اسات

مربو به مق نظر میباشد .در صورتی که اگر ملم از سگخ تصدیق باشد و در
آن موضوع و محمولی وجود داشته باشد ،پیوناد و مقاد نیاز میاان موضاوع و
محمول آن برقرار است ولی این پیوند که همان تصدیق است در مدار مق نظر
میباشد( .جوادی آمیی بیت11 :،؛ همو  1632ج)131-136 :1

بگابراین  ،روشن میشود که گرچه در بیان برخی از ملما و تکما از تصادیق
ملمی و مگطقی هم به مانگد تصدیق لوو به «مقدالقل » و پیوند قل ی تت یر شده
است( .ر.ک .طا،طا،یی  1111ج 211 :13و 666؛ تءت،زانی  1611ج )131-131 :3ولی
میان این دو مقدالقل
یا مقدالقل

تفاو

از زمین تا آسمان است ،زیرا ایمانْ این پیوند قل ای

نیست تا با تصدیق ملمی و مگطقی یکی شود ،به دلی ایگکه ایمان -

گرچه مقدالقل

است  -ولی مقدالقل

دومی است که در مرت ۀ باالتر از آن قرار

دارد.
اما چگونگی شک گیر ایمان یا مقدالقل

دوم فرایگد و مراتا شناگانها

دارد که پا از گارانیدن مرات پگ گانۀ آن در مرتلۀ شنم پدید میآید.
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توضیح آنکه برا پیدایش تصور و تصدیق این مرات طی میشود:
 .2تصور طر

اول قضیه (موضوع در تملیه و مقدم در شرطیه)

 .2تصور طر

دوم قضیه (محمول در تملیه و تالی در شرطیه)

 .6تصور نس ت؛ یتگی رابطۀ قضیه (نس ت اتحاد در تملیه و نس ت اتصاالی
در متصله و نس ت مگاد در مگفصله)
 .1تصور ایماب یا سل

نس ت ،یتگی تصور تکم

این چهار مرتله از اقسام تصورند و با تکمی و شک گیر این چهار مرتلاه
قضیه تنکی میشود ،ولی باید توجّه داشت که هگوز به مرتلۀ تصدیق نرسیدیم،
زیرا قضیۀ منکوکه هم داریم ،به این بیان که در همین مرتلۀ چهاارم اسات کاه
تازه مسئلۀ شک مطرب میشود و در سه مرتلۀ نخست ،شک یا صادق و کااب
متگا ندارد .ازاینرو ،در این مرتلۀ چهارم است که چون تکم ایماابی یاا سال ی
مطرب میشود و تصور میگردد ،شک در مطابقت قضیه با واقد تاص میشود.
 .1تصدیق منطقی (فهم مطابق با واقع)

این ،در واقد ،تکم دوم است کاه رو تکام اول جاار مایشاود ،یتگای
تصدیق تکم اول = تصدیق ایماب یا سل

= اقرار و اذمان به تکم ایماابی یاا

سل ی.
از بیان باال روشن شد که همینه مرتلۀ پیادایش قضایه بار مرتلاۀ پیادایش
تصدیق پینی دارد .نیز روشن شد که قضیه از نظر مورد امام از تصادیق اسات،
چون هر جا تصدیق هست ،ضرورتاً قضایه نیاز وجاود دارد ،زیارا قضایه شار
پیدایش تصدیق است .ولی چگین نیست که هر جا قضیه است ضارورتاً تصادیق
هم وجود دارد ،به دلی وجود قضیۀ منکوکه.
تا ایگما که مرتلۀ پگمم است ،تصدیق مگطقی [یا ملم و یقین مگطقی شاک
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گرفت ولی هگوز ایمان پدید نیامد؛ ایمان در مرتلۀ پا از شاک گیار تصادیق
مگطقی ،یتگی مرتلۀ شنم ،قرار دارد.
 .2ایمان (تصدیق لغوی یا نحوی)؛

مراد ملمایی چون مالمه ط اط ایی و آیتاهلل جواد آملای از پیوناد و مقاد
ایمانی همین مرتله است که به آن تصدیق لوو یا نحو نیز میگویگد و مراد
با اذمان ،امتقاد ،امترا

و ایمان است و م ار

است از :بستن دل [= مقدالقل

به چیز کاه در مرتلاۀ تصادیق مگطقای فهمیاده مایشاود و آن نیاز ناومی از
مقدالقل

است ولی مقد اول ،و ایمان را مقد ثانی مینامگد .و چه تفااو

اسات

میان این دو مقدالقل ؟!
از بیان باال این مطل

نیز روشن میشود که مگنل اشت اه کساانی کاه تصادیق

مگطقی و تصدیق لوو را یکی دانستهاند اشتراک لفظی این دو مایباشاد .اماا از
مطال

باال آشکار شد که این دو جدا از یکدیگر میباشاگد .ازایانرو ،ماراد از

تصدیق دانستن ایمان در برخی روایا

تصدیق لوو است که به متگا اذمان و

امتقاد و نیز گرویدن است که با ناومی تتلاق خااطر ،گارایش بااطگی ،امگیات و
آرامش روتی و روانی و پیوند قل ی همراه است ،نه تصدیق مگطقی که به متگاا
آگاهی و دانایی است ،چون اولی مربو به مق مملی میباشد و دومی مربو به
مق نظر  .گرچه تصدیق مگطقی نیز در تحقق ایمان تقیقی نقش دارد ،ولی این
نقش به صور

شر  ،مقدمه ،مقتضی یا ملت مُتِدّه است ،نه باه صاور

ملهات

تامه یا جزء التله و مقوم ذاتی ایمان.
از روشنترین ننانهها و دالی تفاو

ایمان باا تصادیق مگطقای و ملام ایان

است که ایمان امر اختیار و کس ی است ولی تصدیق مگطقای و ملام بالااها
اختیار نیست و تگها مقدما

آن در اختیار انسان است و با تحصای مقادما ،
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ملم بالضروره و باالضطرار میآید.
براساس آنچه آورده شد ،دو چیز بهاجمال روشن شد :یکی ایگکه هم ملام یاا
تصدیق مگطقی نومی مقدالقل
دوم ایگکه ایمان و مقدالقل
و نیز مقدالقل

است و هم ایمان یا تصادیق لواو و نحاو  ،و
مربو به آن در مرت ۀ برتر از ملم و تصدیق مگطقی

مربو به آن قرار دارد ،یتگی ملم و تصادیق مگطقای مقادالقل

اول ا و به بیان دقیقتر ،مقدالتق ا است ،ولی ایمان و تصدیق لوو مقادالقل
دوم است که پا از پیدایش مقدالقل

ملمی و تصدیق مگطقی پدید میاید.

بگابراین ،از آنچه گفته شد روشن گنت:
ا تصدیق مگطقی مرتلها سابق بر مرتلۀ ایمان تقیقی است؛
ا تصدیق مگطقی شر تصول ایمان تقیقی است؛
ا تصدیق مگطقی ،از نظر تیثیّت ذاتی ،م این با ایمان تقیقی اسات [چارا کاه
ایمان کار دل است و تصدیق کار مق ؛
ا تصدیق مگطقی ،از نظر مورد ،همان نسا ت را باا ایماان دارد کاه قضایه باا
تصدیق داشت ،زیرا هرجا ایمان تقیقی است ضرورتاً تصدیق مگطقی نیز تضاور
دارد ،ولی اینطور نیست که هر جا تصدیق مگطقی هست ضرورتاً ایماان تقیقای
نیز تضور داشته باشد [به دلی همراهی کفر ،جحد و انکاار باا یقاین و تصادیق
مگطقی ؛
ا بهکاربردن مگاویگی چون اذمان ،امترا

و امتقاد دربارۀ تصدیق مگطقی ن اید

کسی را به اشت اه بیگدازد که پا چه تفاوتی میان تصدیق مگطقی و تصدیق لوو
و ایمان وجود دارد ،زیرا این مگاوین در تتریف تصدیق مگطقی گفتاه نمایشاود،
بلکه از باب «تسميةالنئ باسم الزمه» آورده میشود ،باه ایان بیاان کاه تصادیق
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مگطقی  -که همان فهم ،درک ،ملم و شگاخت است  -از باب ایگکه مستلزم ایمان
است [ایمان الزم و تصدیق مگطقی ملزوم آن و ایمان نیز م ار
امترا

است از اذمان و

و امتقاد ،ملزوم (تصدیق مگطقی) به اسم الزمش (ایمان) خوانده میشاود

و به این مگاس ت و مالزمت ،تصدیق مگطقی هم اذمان و امتقاد نامیده میشاود .و
در تسمیه هم ادنی مالبست کافی است ،ولی هرگز الزم مین ملزوم و برابر باا آن
نیسات( .جزوة درس است،د فب،ضی (اصهب،ت فیسءه) ص 1-1؛ جوادی آمیلی  1632ج:1
131-136؛ همو بیت)31-11 :،
نتیجهگیری

هر تقیقتی با دو ساتت از شخصیت آدمای مایتواناد ارت اا برقارار کگاد:
ادراکی و ماطفی .اگر پدیدها با سگخی از وجاود خاود در دساتگاه شاگاخت و
ذهن آدمی تضور یابد ،در این صور  ،انسان باا آن تقیقات مقادالتق برقارار
کرده است .و چگانچه این امر در دستگاه ماطفی و نفوذ کگد و تالثیر مث ات باه
جا گاارد و اتساسا

مالیم ا نه مگافر ا او را بر انگیزد ،به برقرار مقدالقل

می انمامد .
با تحقق مقدالتق و بروز ادراکی ،مگصر به نام بیاگش بارا آدمای تاصا
میشود و با شک گیر مقدالقل
نهاد و صور

و بروز واکگش ماطفی مث ت یاک گارایش در

میبگدد .فرآوردۀ این دو نوع واکگش الزاماً باا یکادیگر پیوناد و

تالزم ندارند ،یتگی بسیار از بیگشها در سطح ادراکی باقی میمانگد و به سطوب
ماطفی نفوذ نمیکگگد و در مقاب  ،بسیار از اتساسا

و امیاال نیاز بار بگیاان و

زیرساخت مترفتی استوار نیستگد.
در این میان ،ایمان نه آن بیگش تگها است و نه ایان گارایش فقا ؛ ایماان ناه
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صر ؛ ایماان گراینای بگیاادین و ر

و

متتالی است که برپایۀ یک بیگش استوار است.
ایمان آنگاه در نهاد آدمی شک میگیرد کاه نهاال مترفتای کاه در ذهان و
غرس شده رینهها خود را در امماق دل و جاا دهاد؛ ایماان یاک کناتی
بادبانی است که مقربۀ قط نما گرایش آن بار مادار یاک مترفات شاورانگیز
تگظیم شده باشد.
بگابراین ،میتوان به این جمدبگد رسید که ایمان از دو مؤلهفۀ «مترفت به یک
تقیقت متتالی» و «دل باختن بدان تقیقت» تنکی میشود.
اکگون که مقوّما

ایمان و مقدّما

تصول [یا بیان دقیاقتار ،تحصای

آن را

بازشگاختیم ،این تقیقت بهروشگی فهمیده میشود که ایمان به متگاا لواو اش،
یتگی « تصدیق آمیخته با گرایش و آرامش درونی» ،سازگارتر و سازاوارتر اسات
تا به متگا ملم و مترفت یا « تصدیق ملمی و مگطقی».
بااه همااین دلیا  ،ادمااا آن دسااته از مالمااان ،متکلهمااان و تکیمااانی نظیاار
صدرالدین شیراز و برخی از شاگردان مکت ش م گی بر ایگکه ایماان باه تماام و
کمال همان ملم و مترفت و به متگا آن است ،دور از واقتیت میباشد.
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