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 چکيده

گرايي که ايمان را با عقل سـاگگار عقل .1، دو ديدگاه متضاد وجود دارد: «ايمان با عقل» در بحث رابطة
که اگ نوع مطالعـا  کييـي  ،داند. در اين تحقيقگرايي که ايمان را با عقل ناساگگار ميايمان .2 داند.مي
پس اگ تبيين ماهيـت  ،فرانکنا( به نگارش درآمده يتحليلي و استنتاجي )الگو ـت و به روش توصييياس
و  يداند، مبانکه ايمان را معادل حکمت مي ،گرافيلسوفي عقل عنوانبه المتألهيناگ منظر صدر «ايمان»

 يمعرفتـ يامـرعاقـل و ايمـان  يانسان موجـود ؛ اگجملهاصولي براي تربيت ديني استنباط شده است
 يمـانيا يهـاتيو ظرف مشکّک يمان امرياست؛ ا يارياخت يمختار و ايمان امر ياست؛ انسان موجود

طلب و وصول به مراتب عالي ايمـان مسـتل ا اسـتمرار و ا متياو  است؛ انسان موجودي کمالهانسان
ايمـان اسـت؛ انسـان   او يـوانـا  و فلـل ممير حي  اگ سايمداومت بر ايمان و عمل است؛ انسان متما

حاد دارند. اعتقاد اين نوشتار بر اين است که بـا و عقل و دين باهم توافق و ات ،نگراست وحد  يموجود
دون اينکه تربيت دينـي در معـر  ي مؤمني تربيت کرد، بتوان متربو اصول مذکور، مي يبه مبان توجه
 هاا تلقين قرار گيرد. ات

 .صدرا، عقل، معرفتمالهاي تربيتي، ، داللتايمان، عمل، تربيت ها:كليدواژه
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 مقدمه

، تربيت ديني است. متوليان هر ديني در پي تربيت افرادي مؤمن به دين خود هسـتندة يمؤل ترينترديد، ايمان مهمبي

، «ايمان با عقـلة رابط»در بحث داشته باشند. در جهان مسيحيت، « ايمان»يا  «دين»، «تربيت»با هر تعرييي که اگ 

بـراي . دو ديدگاه متضاد وجود دارد: نخستين ديدگاه بر آن است که ايمان يا باورهاي ايماني بـا عقـل سـاگگار اسـت

گويند. دومين ديدگاه بر آن اسـت کـه ايمـان مي «گراييعقل»که به آن ، ايمان به خدا با عقل هماهنگي دارد ،مثال

 (.1931يند )محمدرضايي، گومي «گراييايمان»که به آن ، با عقل ناساگگار است

در برابر الهيا  طبيعي و ديگر تيسـيرهاي بـديل اگ  روايتي خاص اگ نسبت عقل و ايمان است که «گراييايمان»

 هاي دينـي هـي اثبا  کنند آموگه کهمان ملروف اين شده است ان قرار دارد. همواره مساعي متکلعقل و ايم رابطه

اند تا باورهـاي دينـي را کوشيده، تر رفتهالهيا  طبيعي اگ اين پيشة حوگ متکلماني ندارند. حت تعارضي با اصول عقلي

دانـد؛ گيـرا اصـوال  حاصـل مـيهايي را بيگرايي چنين تالشاما ايمان. ساگند بر مبناي اصول عقلي يا تجربي مبرهن

و در ايـن تلـميم، نيـاگي بـه تأييـد  شمرددر برابر خداوند مي خضوع و خشوع آدمي ةباورهاي ديني را مأخوذ اگ اراد

گرايـي ديـدگاهي اسـت کـه ايمـان»تـوان گيـت: به اختلار ميروي، بدين(. 1931بيند )جوادي، عقل و برهان نمي

 (.31ص، 1931)پيترسون و ديگران، « داندعقالني نمي اعتقادا  ديني را موضوع ارگيابي و سنجش هاينظاا

شـود. کـي يرکگـارد هاي کـي يرکگـارد و ويتگنشـتاين اشـاره ميبـه ديـدگاهگرايان، بيشـتر در ميان ايمان

داند. وي با ارائة براهيني بـه ايـن نتيجـه ارتباط و حتي مضر به حال باورهاي ديني ميهاي عقالني را بياستدالل

ايمـان خـود ضـرر هاي عيني و آفاقي دست ب ند؛ گيرا با ايـن کـار، بـه رسد که مؤمن حقيقي نبايد به پژوهشمي

گرايي بسيار متـأثر اگ کـي يرکگـارد بـود. وي حقيقـت (. ويتگنشتاين ني  در ايمان1931رساند )محمدرضايي، مي

عقل شوري ندارد، برخالف ايمان کـه کـي يرکگـارد آن را يـک »داند: مي« شوريدگي»ايمان را ني  همچون او، 

 (.91ص، 1939)مالکوا، « نامدمي شوريدگي

گرايي سـخن نگيتـه اسـت، بلکـه پيـروان و در بـا  ايمـان ،صراحتبه  ويتگنشتاينر است که خود الگا به ذک

گرايي در جهان اسالا ني  در ميـان . همچنين ايماناندرا مطرح کردهاين بحث  فيليپسو  مالکواوي همانند ان شارح

چـون همر ميان شيعه نـ د افـرادي و دگرايي يا ظاهرگرايي، به صور  نص تيميهابنچون هماهل سنّت، ن د کساني 

قابـل  مکتـب اعتـ ال و در ميون در ميان مکاتب کالمي ني  اشعر شود.گري مشاهده ميبه صور  اَخباري استرآبادي

 گرايي دارند.گرا هستند، بيشترين قرابت را با ايمانکه عقلتشيع، 

گرايـان قـرار پرداخـت، در گـروه عقل که در اين نوشتار به بررسي ديـدگاه وي خـواهيم، شيراگي المتألهينصدر

بر آن است که ايمان بايد مبتني بر عقل باشد و اگ طريق اسـتدالل اثبـا  شـود. گرايان، ؛ گيرا برخالف ايمانگيردمي

فيلسوفي صاحب مکتب، عالوه بر تحرير آثار فلسيي بسيار، تيسيرهايي بـر برخـي سـور قـرآن کـريم و  عنوانبهوي 

اسـت. جالـب ايـن اسـت کـه اشاره کـرده ارد که در آنها به فراخور حال، به بحث ايمان ني  د اصول كافيبخشي اگ 



  33 از منظر مالصدرا «ايمان»ي تربيتي مفهوم هاداللت

کـه چنـانـ گيراـ؛ توان روش وي را در ايـن مباحـث، کالمـي دانسـتبحث وي در اين با  ني  فلسيي است و نمي

بـدان پرداختـه داند که در کتب فلسـيي خـود مي «حکمت الهي»را معادل  «ايمان ديني»وي ـ  مشاهده خواهد شد

کنـد، ت نمـيوي را دچار تشـت تيکرکند و الهي دور نمية مباحث تيسيري و روايي، او را اگ فلسيرو، طرح اگايناست. 

خـوريم کـه ي کامال  منسـجم برميتيکربه لسيي، تيسيري، روايي و عرفاني وي، بلکه با کنار هم قرار دادن مباحث ف

علـوا ة اي در حـوگرشـتهميـان تيکراي نا  اگ قرآن و برهان و عرفان، نمونه -و نه تلييق  -توانسته است با ترکيب 

 تعار  اين سه را در صور  تيسير صحيح، نشان دهد.کند و نبود اسالمي عرضه 

 تحقيق روش

يـک  عنوانبـه شـيراگي المتألهينصـدرماهيت ايمان اگ ديدگاه  که گويي به اين سؤال استتحقيق در پي پاسخ اين

بـا روي، . بديناستياده شده است «تحليلي ـتوصييي»اگ روش ا چيست؟ براي پاسخ به سؤال مذکور، گرلفيلسوف عق

بندي، توصـي  و آثار تيسيري و فلسـيي وي، بـه دسـتهة بر اساس مطالع «ايمان»در با   مالصدرا يآوري آراجمع

 خواهد شد.استنباط بناي ديدگاه ايشان ايم. پس اگ تبيين ديدگاه ايشان، اصول تربيتي بر متحليل آنها پرداخته

ت اسـت، يـم و تربيتعلـة مشـهور در فلسـي يکردهـايکه اگ رو، فرانکنا ويلياا يکرد استنتاجياگ روين بخش، در ا

ي لـيتحل(؛ و normative) نيهنجـار(؛ speculative) ت نظـر ورگانـهيـاگ سـه نـوع فعال فرانکنااستياده خواهد شد. 

(analytical) البتـه وي ) ما خواهد بـود يقيت، روش تحقين فعاليت سخن گيته است که دوميم و تربيلتعة در فلسي

تعليم و تربيت هنجـارين و تحليلـي سـخن گيـت و اگ نـوع نظـر ورگانـه آن  اي که بعدا  نوشت تنها اگ فلسيةدر مقاله

شـود، روش مـيگرفتـه ت بـه کـار يـم و تربيتعلـ ةن قسـمت اگ فلسـييرا که در ا يروش ي. و(ذکري به ميان نياورد

 هايهيرا به صـور  توصـاي هجيشوند تا بتوان نتميب يهم ترک دو مقدمه باين روش، نامد. مطابق امي «ياستنتاج»

اي هاخالق و مقدمـة ن که اگ فلسييهنجاراي همقدم ؛ت فراهم آورديم و تربيا روش در تعلين مربوط به هدف يهنجار

اگ  دکتـر بـاقري ي(. اگ باگسـاگ101ص، 1931، يد )بـاقريـآمـيا فلسيه به دسـت ينگر که اگ فهم متعارف، علم واقع

. بيان خواهـد شـدو مبنا و استنتاج اصل بر اساس آن ( 123ـ113ص)ر.ک: همان، گرفته شده بهره ني   فرانکنا يالگو

ها ني  اگ طريـق آوري داده(. جمع31ص، 1933، هموانسان است )ر.ک:  يعموم يهايژگياگ و يکي «مبنا»منظور اگ 

 اي صور  گرفته است.خانهبررسي اسناد و مدارک کتا 

 از منظر مالصدرا «ايمان»بررسي ماهيت 

و بـه دو « امـن»اگ  مـأخوذکـه آن را  ،اگ قول گمخشـري« ايمان»معناي لغوي پس اگ ذکر  صدرالمتألهين

ن معناي شرعي ايمـابه بيان (، 211ص ،1ج ال ،1911 ،لمتألهينصدراگرفته )« وثوق»و « تلديق»معناي 

ب به مذهرا در چهار  «ايمان»ى امعن در ايشان اشاره است. وي اختالف« ايمان»ى امعن در ههل قبلو آراء ا

 دهد:قرار ذيل توضيح مي
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گانه: اسمي است براي مجمـوع امـور سـهو  ،انه گبفعال قلو  و جوارح و اقرار بي است براي ااسم «ايمان»اول. 

 .ي آنمقتضاه ، عمل به آنرار باق ،تقاد حقاع

 .با هماست ان گبقلب و ه ايمان بدوا. 

 .  قلبه خالص باو است ان به گبقرار ايمان اسوا. 

 است. انه گبقرار بايمان فقط ا. چهارا

 (.211ـ211صکند )همان، ن به هر ديدگاه را به تيليل بيان ميوي نظر قائال

 کند:تعري  ميذيل را به صور  « ان حقيقيايم»جاها و در برخي « ايمان» صدرالمتألهين

 معرفدة فيهدا ويَندرر  اآلخر اليوم ومعرفة واالئمة والرسل والكتب المالئكة ومعرفة اللّه معرفة عن عبارة االيمان ان

 وغيدر الكتب وتَطائُر والميزان والحساب والحشر والبعث بالقبر والعلم القيامة، فى ومنازلها واحوالها ودرجاتها النفس

 هموو، ؛616ص ،1؛ ج116ص، 2؛ ج16ص ،2ب، ج6611 هموو، ؛621ص ،6 ج الف،6611 ،المتألهينصدر) ذلك

 با اندک اختالف در الفاظ(. 16و1ص ،6 ج ،6611همو،؛ 1و61ص ،1ج ،6126

بيـان « مـؤمن حقيقـي»و  «بـا  ايمـان»توصييا  ديگري ني  در گوناگون، وي عالوه بر تعري  مذکور، در جاهاي 

 کنيم:را ذکر ميبرخي اگ آنها کند. در ذيل ن بهتر مطلب کمک ميها به تبيياست که ذکر آن کرده

 افکنـد ويک اگ بنـدگانش کـه بخواهـد، مي نوري است که خداوند بر قلب هر حقيقي ايمان و توحيد علم

، 1910ألهين، شـود )صـدرالمتادلـة کالمـي حاصـل نمي تلييق يا تکرار، و به بحث و به شهاد  صرفا  با اقرار

 انسـان عقـل پـس هرگـاه جهـل. است اگ: ظلمت عبار  «کير» و عقل، اگ نور عبار  است «ايمان(. »11ص

 ،1 ، ج1911، همـوص رف خواهد بود ) کافر محض باشد جاهل هرگاه حقيقي خواهد بود، و مؤمن کامل گردد

 انسـاني بعـد اگ آن کـه ي گردد،عقل حقيقي به سبب آن، انسان انسان آن است که «ايمان حقيقي(. »110ص

بودن در   معذ و اگ درد جحيم و خارج شود اخروي، اگ قوّه به فعل بقايي واسطة آن در وجود به و حيواني بود،

 ليظـي يايمانصادر شود، جهل يا  شک (. هنگامي که ايمان اگ211ص ،1ال ، ج1911، هموآتش رهايي يابد )

انسـان  اگ انوار خداوند اسـت کـه بـر بـاطن نوري حقيقي ايمان صل(. ا211ص )همان، حقيقيخواهد بود، نه 

اسـت کـه انسـان  ثناست؛ گيرا آن غـايتي که موجب حقيقي است سعاد  و حقيقي کمال آن شود وفائض مي

 (.912و211ص عالم براي آن بنا شده است )همان، بلکه براي آن خلق شده،

که هماننـد  ،نيسش نشئه آن نظر که اگ د،دومي حاصل شو کسي است که برايش والد  حقيقى مؤمن

 ،1ج  ،1911، همـوگـردد )تبـديل مي ،نـوگاد اسـت و که همانند صور  ،به نشئة روح و نطيه است، ماده

 روگ قيامت باشد، نه به تقليـد و به خداوند عقلى، عارف برهان با نور (. مؤمن حقيقى کسي است که113ص

کميـابي  غايـت حقيقـي در مـؤمن (. اما132صغير آن )همان،  و حکايت يا شهاد  يا يا روايت شنيدن يا

 (.230ص ،3ج ال ،1911، همواست )
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ماحلل آنچه ذکر شد اين است که ايمان امري معرفتي است که بايـد اگ روي عقـل و اسـتدالل حاصـل شـده 

 گردد.انسان مي ،ة آن است که انسانباشد و کمال و سعاد  انسان به آن است و به وسيل

دخالتي نـدارد. وي بـراي اثبـا  و عمل در آن  يمان فقط تلديق استتأکيد بسيار دارد بر اينکه ا ينهألتالمصدر

 کنيم:کند که به ذکر دو دليل عمده اکتيا ميشش دليل اقامه ميمدعاي خود، 

ي قُلُـ»فرموده اسـت:  ناحق مؤمنخداوند ايمان را به قلب نسبت داده و در اول.  کَ کَتَـبَ فـ  « وب ه مُ الْإ يمـانَأُولئـ 

 (.11)مائده: « الَّذ ينَ قالُوا آمَنَّا ب أَفْواه ه مْ وَلَمْ تُؤْم نْ قُلُوبُهُمْ» فرموده است: ناحق منافقو در  (22)مجادله: 

اگر عمـل  کهدرحاليه است، ساختده و عمل صالح را به آن اضافه کرايمان را ذکر دوا. خداوند در آيا  بسياري، 

 (.212ص، 1جال ، 1911، لمتألهينصدراان بود، ذکر آن تکرار گايد بود )داخل در ايم

 م ايمان بر عمل تقد

، و حـوال، امعارف :شودسه چي  ناشي و منتظم مي منحلرا  اگر مقاما  دين يايمان و سابه نظر صدرالمتألهين، 

ه علـم بـ مانه معارف .شودمي عمالموجب ا احوال، و احوالموجب  است، اصولکه همان  ،«معارف»عمال. ا

غرا  طبيعي و شوائب اگ اانقطاع ، همانند احوال .روگ قيامت استو  او فعال و کتب و رسلاو صيا  و  خداوند

 .آن اسـت و غيـر  جـاه و شـهر جـب و حـبو غضب و کبر و عُ  شهومانند عادي،  هايهنيساني و وسوس

انجاا آنچه خداوند بدان امر کرده، و ترک آنچـه اگ و طواف و جهاد  حج و روگه وو   و گکاهمانند نماگ  ،اعمال

نگرنـد و مي ظـاهرچشم  اشيا باپس اين سه اگر با يکديگر مقايسه شوند، کساني که به  آن نهي فرموده است.

است. پـس  عمالبراي احوال، و احوال ا يرابعلوا پندارند که کنند، چنين ميي بسنده ميبه ادراک جهان حس

 ا مشـک را اگ تنـوار معرفـا کـه ، ريربا  بلا امر، ن د ماا رشان، افضل.نظ است و دراصل  عمالن د ايشان ا

اسـت. پـس  علـوابـراي حوال، و احوال ا يراباعمال آن است؛ گيرا  عکسربگيرند، نه اگ گبان مردا، مي  نبو

 است قلب صالحا صالح عملا هديفا(. پس 211ص، همان) اعمال سپساحوال،  سپس ،استافضل ابتدا علوا 

ش بـراي انسـان آشـکار گـردد. پـس فعالاذا  و صيا  و  خداوند درجالل  اين است که صالح قلبا ةديو فا

ء او، سـمااصـيا  و  تمعرفـ سـپس خداونـد، تمعرفترين آنها و معظم، معارف ايماني هعلوا مکاشيواالترين 

اعمـال، و تهـذيب ه وسيلة ب تهذيب ظواهر ي است کهاخير تغاي اوست. پس اين معارف فعالا تمعرفسپس 

عـين  آن معـارف کـهبلآيـد،   توسط آن معارف به دست ميسعادپس  براي آن است. احواله وسيلة بواطن ب

، محض شرّ هاستدانجهل ب همان اين معارف، که و مقابل(. 210صاست )همان، لوقُ  و لذ  خير و سعاد

 است )همان(.  و الم شديد  و شقاو

شـان در ، و تياوتاسـت صالح قلب و جلب احوالا برايح، يوجو  اعمال صالح و ترک قبا ،لمتألهينبه نظر صدرا

آماده ساختن آن اسـت بـراي اينکـه و  آن تطهير قلب و تهذيب در شانتأثير ةاگاندهترک، ب به لحاظ انجاا و ،تفضيل

کنـد کـه پـس اگ معلـوا بيان مي لمتألهين(. صدرا211ص ،براي آن حاصل گردد )همان الهي و علوا کشيي تمعرف
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شـود، اعتبـار ميارکـان ه مـا عمـل بـبه قلب است. و ا تمعرف ،ايماندر اصل که گردد ميما ، معلوا شدن اين مقد

 انـد بـر انجـاامتوقـ اينها و  ،صالح قلب و تهذيب باطن و تلطي  سرّاست بر ا متوق ت معرفصرفا  به خاطر اينکه 

 (.)همان حسنا  و ترک سيّئا 

 ان و عملايمة رابط

ا را بـه ايمـان دانـد و ميـان ايمـان و عمـل، تقـدميايمان را فقط تلـديق  المتألهينصدرشد، که مالحظه همچنان

ة دي بـه رابطـگيرا در مواضع متعـد؛ معنا نيست که به نظر وي عمل کامال  با ايمان بيگانه استبدان دهد. اما اين مي

رفـت مع و با کسب علـم اخروي به سعاد  نيل و اللّه الى  تقر ،لهينالمتأده است. به نظر صدرکرميان اين دو اشاره 

ة اما عمل ني  داراي اهميت فرعي و ثانوي است. وي در با  رابطـ. طاعت و عمل دشود، قطع نظر اگ مجرحاصل مي

 نويسد:عمل صالح و معرفت مي

 عمول نتيجوه اسوت و و آن همچون كشت؛ عمل و غايت است و آن ثمره و وسيله آن است؛ صالح، عمل گرچه كه

 فرمايود:]ولوي خداونودم مي اجيور؛... و بنوده و همچون خادم عمل و سلطان است و آن مخدوم و همچون مقدمه؛

حقيقوي  اين معارف فقط در حدّ آن و مؤمن است تعريف (. اين262)بقره:  «وَكُتُبِهِ وَماَلئِکَتِهِ بِاللَّهِ آمَنَ كُلٌّ الْمُؤْمِنُونَ»

 انساني بودون قلب درو  طور كه بايد و شايد آنو  اين معارف حصول پس اگر. ست، نه چيزي از اعمالداخل شده ا

رسيده اسوت، بودون  حقيقي به سعادت حقيقي كسي خواهد بود كه مؤمن فرض شود، و خوب يا بد اعم از وعملي

بر اين نکته اسوت كوه  تنبيه است، اما غرض فرض اين اگرچه كه تنها يک خللي باشد. و و قصور اينکه در ايمانش

 (.6و1ص ،6611، المتألهينآن... )صدر فرع عمل است و عمود و شناخت، اصل

 عبادا  باشد: و طاعا  اگ صالح همراه اعمال مگر به اينکهشود، کامل نمي ايمان لمتألهينبه اعتقاد صدرا

د شـده، داخـل نيسـت، ولـي بـا قلـ شود در آنچه که اگ ايمانگونه که توهّم ميآن گرچه که صالح پس عمل»

 (.211ص ،1ج ال ،1911)همو، « ايمان... گري ي اگ آن نيست حقيقت حلول در، اين وجود

 داند:را دايرمدار ديگري ميايمان و عمل صالح وي در جايي هر يک اگ 

مـن  صـالحٍ وکلُّ ؛موجب للالح من العمل ايمانٍ على صاحبه، فکلُّ دورُمنهما يَ فإنّ االيمان والعمل اللالح کلٌّ»

 (.211ص)همان، « نإلى حلول ضر  من االيما نجرُّالعمل يَ

آلـت روح  و فـرع که را همانند بدن عمل وداند که اصل است، مي را همانند روح علمالمتألهين در تشبيهي، صدر

 و کمـال و لـمع دواا شـرطامـا  بـه روح اسـت، بـدن مانند قـواا به علم، عمل قوااروي، به اعتقاد وي، بدين است.

 و متعـال معرفـت خداونـد حکمـت را (. وي حقيقـت209ص ،2 ، ج1911، همواعمال است ) مواظبت اگ اگديادش،

موجـب همـراه، (. صدرا علم و عمـل را بـه صـور  111ص )ر.ک: همان، داندبه مقتضاي آن مي عمل و اطاعت او

 داند:سعاد  انسان مي

 تصدفية حاصله الذي وبالعمل ...االيمان باللّه عن عبارة هو الذي بالعلم: شيئينب مَنوطة اإلنسانية السعادة واعلم، إنّ»

 (.661ص، 6611همو، ؛16،16ص ،1ج الف،6611)همو،  ...«ومستلذّاتها الرنيا شواغل عن القلب مرآة
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ي فرعـ ل است و اعمـال را امـوريينقش اصلي را براي علم و ايمان قا لمتألهينصدراشود، که مالحظه ميچنان

ظـلّ اسـت و ناگيتـه اصل با فرع، يا ظلّ بـا ذية رابطعمل اگ نظر وي، ايمان و ة داند و برخالف نظر بدوي، رابطمي

 پيداست که البته فرعي و ثانوي بودن به معناي مهم نبودن نيست.

 مراتب يا تشکيکي بودن ايمانذو

معلـوا  اگ ديـن پيـامبر اکـراضـرورتا   ه هر چي ي است کـهتلديق ب، عرف شرع درايمان  ،المتألهينبه نظر صدر

 شـک ايمـان اگوقتـي ج  اينکه  ،شودناميده مي «تلديق» کهشود، همچنانناميده مي «ايمان»قرار اما گاهي ا. است

 نَّا »دانـد: لذا وي اقرار گباني را داخل در حقيقـت ايمـان نمي؛ حقيقيخواهد بود، نه  ليظي يايمانصادر شود، جهل يا 

بـدين  .(39ص ،9 ، ج1911، المتألهينصـدر« )رع ي الشَّف  ه واجبٌ، لکنَّااليمان  حقيقةِفي  داخلٍ غيرُ نطّقَالتَّو االقرارَ

و  ياسـتعار طـوربـهجـوارح گاهي اعمال و  ؛اندهتقسيم کرد «مليوظ»و  «معقول» ه را بهقضي ،منطقروست که اهل 

: شـودکـه گيتـه ميچنـان؛ شـودناميـده مي «تلـديق»يل که به همان دلهمچنان؛ شودناميده مي «ايمان»ي تلويح

ليـاظ پـس ايمـان اگ ا ت، تلديق نيسـت.هل لغااتياق ه فعل ب که، درحالي«کندفالني گيتارش را تلديق مي فعالا»

حقيقي و مجـاگي، بـاطني و  بهرو، اگاين متياو  است. و ضع ، و کمال و نقص  شديش در معنا ي است کهمشکّک

گـاهي و شـود. تقسـيم مي قشـر لبّ، قشر و قشر  لبِّ ،لبّ بهـ  اندهاشاره کرد عرفا يبعضکه همچنان ـ کهظاهري، بل

داراي  وشود که داراي دو پوسـت بـاال و پـايين ميمثال گده  «گردو»ه ب، فهاا ضعي ابه مطلب  تقريب اين امر براي

 :استمغ  داراي روغن است که در واقع، مغ   مغ   مغ  است و

 غافـلاگ آن  شقلب کهدرحاليکند، ف اعتربه گبان او  تين را بگويدشهادة نسان کلماست که اآن ايمان  اولة مرتب

 چنين است.؛ همچنان که دربارة منافقان کنداست، يا آن را انکار مي

 ةد عامـاعتقامانند  ؛است، معتقد باشد دين معلوا اگ تا ضرورچه ه هرو ب هکلم اين ىامعنه ب ن است کهآ دوا ةمرتب

 نيست. يقين است و اعتقاد اينالبته  ،نانامسلم

 يبرهـاني و علمـ يتلديق ياکشيي  يعرفان آنها را باو  معرفت يابد ايماني معارف  به اين ن است کهآ سواه مرتب

 آن سؤال کردند. بيان حقيقتاگ انلاري  هحارثاگ  است که رسول خداايمان حقيقي مين و ه تلديق نمايد يقيني

 ارواحد قهـ ، ج وجوددار  اي که درت مستغرق شود، به گونهاحدي  نور حضر درانسان ن است که آچهارا  ةمرتب

ه بـ ،ل عرفـا و اوليـامَـّکُشود، مگر براي ست، حاصل نميدنياکه در اين گندگي  ماداابراي احدي مقاا  اين و ،را نبيند

 (.211ـ211ص، 1ال ، ج1911، هموبر باطن ايشان )  سلط آخرت ةغلب ةواسط

ش در اين دنيا بـه او يمانا ةدي، و فاحواس ةئعالم اجساا و نش دران گبد مجره باست مؤمن  اولصاحب مقاا پس 

 مانند.فرگندانش اگ غار  و اسار  در امان ميمال و شود و گيرا خونش حيظ مي؛ گرددباگمي

اگ  يخـال شو قلـب اسـتليـظ معتقـد اين ميهوا خويش به  قلبا ب کها معنه اين باست مؤمن  دواصاحب مقاا 

 مقابـلکـه عالم ملکو  غيبي اش براي ، و روگنهت گشايش نيافتهنور معرف قلب در آن براي کهدرحالي، است تکذيب
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 أاعمال صالح و مبـد يبعضأ منشاين است که هم ه آن ديفا. گشوده نشده است ( عالم ملک و شهاد)است  عالماين 

بايـد بـراي و انجامـد آن مي ةصالح قلب و تلييشود که بار ديگر به امي حسنا انجاا داء امانا  و اخيرا  و  يبعض

ان را، مـمتکل و «کـالا» علم المتألهينمنتهي گردد. صدر ايمان حقيقيآماده شود تا به  کملا وجه بر تحلول معرف

 دهد.هل بدعت است، در اين مقاا جاي ميا ه بامقابل که هدفشان

 عقلـية قلبي و مشـاهد  بلير داراي ق امور ايمانييحقاه بکه نسبت ا معنه اين بست ا مؤمن سوا مقاا صاحب

 ه گـره گدن  بـمکلـ نه اينکه او، براي او منکش  شده است عالم غيب و جبرو ي سرار ملکو  و خياياا گيرا؛ است

عـامي و فـرد م مـتکل ميان ،اعتقاد صل در ا. است نامعواا و متکلة رتبگيرا آن ؛ باشد الياظاين ميهوا  خويش بر قلب

 هاي اهـل بـدعت را در گشـودنهحيلآن  ي است که توسطتلييق کالم تصنع درعامي که فرق او با ، بلفرقي نيست

   کند.دفع مي گره اين

و آخـر و ظـاهر و  اولاشيا و غايـت و  أمبد، که ارواحد قه ا که ج معنه اين باست مؤمن  چهاراصاحب مقاا 

نيسـت  ىايمنتهـو  حـداست کـه داراي  ىايلوقُ تغاي، ايماندر  همرتب اين آنهاست، برايش مشهود نيست. باطن

 (.213ـ211ص)همان، 

حـق را  د در اين مقـاا، تنهـا واحـددهد که موحضيح ميصدرالمتألهين در جاي ديگر، در با  مقاا چهارا تو

وجـود  هبيند؛ گيرا ماهيا  وجودي ج  به واسط  ميکند و کل را نه اگ حيث کثر ، بلکه اگ حيث وحدمشاهده مي

  ،1911، هموو مقاما  متياو  است ) درجا  واحد و حقيقت داراي است و موجود که وجودْ بذاتهندارند، درحالي

را « اصالت وجود و اعتباريت ماهيت و تشـکيک وجـود»(. در اينجا، اصل اصيل حکمت متعاليه، يعني 11ص ،9ج

 کنيم.اهده ميبه وضوح تماا مش

، همـوپـرداگد )مي« گـردو»صدرالمتألهين سپس به نقل اگ غ ّالي، به تطبيق مراتب چهارگانة فوق بـا تمثيـل 

 ايمان بـر وجـه تشـکيکي مـذکور، فايـده قـول ماهيت (. وي معتقد است: با تبيين213ـ213ص، 1ال ، ج1911

دومـي  و دنيوي، صوري ايمان گردد؛ گيرا اولي( ني  معلوا مي191ء: )نسا« آم نُوا آمَنُوا الَّذ ينَ أَيُّهَا يا» خداوند متعال

 (.211ص، هماناخروي است ) معنوي ايمان

، 9هاي ديگري ني  بيان کرده است )ر.ک: همـان، جمراتب ايمان را با تمثيل المتألهينالگا به ذکر است که صدر

ضـع   و ها در آخر  بـر اسـاس قـوّ انساندرجا  المتألهين، (. به نظر صدر111ص، 9 ، ج1911همو، ؛ 923ص

کـه در  ،(. وي اختالف سـرعت مـردا هنگـاا عبـور اگ صـراط را نيـ 111ص، 2 ، ج1911، هموايمان خواهد بود )

 (.119ـ112ص، 1910، همانکند )روايا  وارد شده است، بر اساس همين تياو  مراتب ايمان تبيين مي

 فرق ايمان و اسالم

اشاره کرده و توضيح داده است که ايمان فوق اسـالا  «ايمان»و  «اسالا»دي به فرق ع متعددر مواض صدرالمتألهين

اوالد اگ غـار  و مـال و معامال  و حيـظ خـون و  و عقود اسالمي اگ صحّت است و اسالا فقط براي جريان احکاا
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اگ سـخنان او را نه نمو(. يک 931ـ931و913ص، 1؛ ج111و 13ص ،2ج  ،1911، المتألهيناسار  است )ر.ک: صدر

 کنيم:در اينجا نقل مي

 بـه نمايد اقرار به ليظ که کسى هر نه. قلبى ايمان و گبانى ميانةاسالا حاصل است آسمان تا گمين اگ فرق

 کسي اسـت آن حقيقى مؤمن. جاري است او بر مسلمانان احکاا به ظاهر، اگرچه مؤمن است، وى دين، ارکان

 آمَل َ كُل ٌّ وَالْمُؤْمِنُونَ»که  باشد، آخر  روگ و خدا رسوالن و خدا هاىکتا  و خدا مالئکة و به خدا عارف که

 ضَ َّ فَقَدْ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَمَالئِكَتِهِ بِاللَّهِ يَكْفُرْ مَ ْ» و (231بقـره: «  )وَرُسُلِه وَكُتُبِهِ وَمَالئِكَتِهِ بِاللَّهِ

 افکنـدمـى مـؤمن دل بـر خود اگ تعالى خداى که نوري است عطايى ايمان اين و. (191)نساء: « بَعِيداً ضَالالً

 (.13ص، 1، ج1910)صدرالمتألهين، 

 بمااليُطاق تکليف حقيقى، به ايمان تکليف

روگ قيامـت  و بـه خداونـد قلبـي تلـديق و را همان علـم يقينـي ايمان دين حقيقي را همان ايمان، و لمتألهينصدرا

 بـه ارکـان عمـل و به گبان بر آن توانايي دارند اقرار هاانسانة گيرا آنچه هم؛ مقدور نيست د که براي هر کسيدانمي

، المتألهين)صـدر «ايمـان» و «اسـالا»اسـت ميـان  ثابـت به همـين دليـل، فـرق و، است جسمانى است که امري

 کند:(. وي بر اين ادعا دليل نقلي و عقلي اقامه مي119ص ،1ج  ،1911

 بـارة، و در«اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ اللَّهُ، إِلَّا إِلَهَ يَقولوا ال حَتَّى النَّاسَ أُقَاتِ َ أَنْ أُمِرْتُ»فرمودند:  دليل نقلي: پيامبر

. همچنـين ند  نسـاختاگ روي تحقيـق، مکلـ اللّلهمعرفة و ايشان را به نداکتيا نمود همين قول به مجرّد اسالا آنان،

خداوند بـه اسـالا . (11حجرا : ) «أَسْلَمْنا قُولُوا وَلكِ ْ تُؤْمِنُوا لَمْ قُ ْ آمَنَّا، الْأَعْرابُ قالَتِ»: فرمايدل ميخداوند متعا

 به کيرشان نکرد. حکم کهدرحاليرا اگ ايشان نيي کرد،  ايمان اينان حکم نمود و

کنايه اگ نـدر  و ) احمر قيقي همانند کبريتعقلي خداوند است و مؤمن ح نوري اگ انوار حقيقى ايمان : عقلى دليل

ن ذکـر الي کـه در روايـا  بـراي مؤمنـيخلا و ايمان ليفضا است که بسيار کميا  است. پس هر که در (کميابي

و ، (132ص ،2ج بمااليُطـاق اسـت )همـان، تکليـ  حقيقـى مردا به ايمان ة هم تکلي  داند کهکند، مي شده، تأمل

 و امر به قبيح ني  اگ سوي خداوند حکيم، قبيح و محال است.امري قبيح است،  يُطاقبماال بديهي است که تکلي 

 حکمت و ايمان 

 فيله، الشلرو  حاولنا التي الحكمة م  القسم هذا اِعلم، أنّ»نويسد: مي االسفارة جلد ششم در مقدمالمتألهين صدر

کـه (. چنـان1ص، 1، ج1129، المتألهينصـدر)« اآلخلر واليوم وآياته باهلل الحقيقي اإليمان وهو اجزائها افض  هو

نيـ   داند. بديهي است که وقتي حکمت همان ايمان باشد، حکيم، او حکمت الهي را همان ايمان ميشودميمالحظه 

 معرفلةُ هلو بالحقيقلة الحكملة اذ. حكليمٌ فهو حقيقيٍ مؤم ٍ مؤم ٌ، وك ُّ حكيمٍ إنسانٍ فك ُّ»مؤمن خواهد بود: 

 )همـو،« وكتبه ورسله ومالئكته الباري هو الموجودات واص ُ البشريّةِ، الطاقةِ بحسب هي كما ودةِالموج األشياءِ
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آورده اسـت:  «حکمـت»اگ تعريـ   االسفار االربعه(. اين بيان وي هماهنگ است با آنچه در 210ص ،1ال ، ج1911

 بوجودهلا والحكلمُ عليهلا هلي ما على اتالموجود حقائق بمعرفة اإلنسانيةِ النفسِ استكمالُ الفلسفةَ اعلم، أنَّ»

 البشلرية، الطاقلة حسلب عللى عقليلاً نظماً العالم نظمُ قُلتَ شِئتَ اإلنسانيِ، وإن الوُسعِ بقدر ...بالبراهي  تحقيقاً

 موجـودا  قيله شـناخت حقـايبـه وسـ انساني است استکمال نيس ؛ بدان که فلسيه«تعالى بالباري التشبّهُ لِيَحصُ َ

 نظـم ييبگـو يتوانيم و انساني توانة اگاندهب ...توسط براهين تحقيق ياگ رو به وجود آنها حکم هستند و گونه کهآن

؛ 13ص، 1، ج1129، همـوبـه خداونـد متعـال حاصـل شـود ) تشبّه بشري است تا طاقتة اگاندهدادن ب به عالم يعقل

 (.111ص ،2ج  ،1911 همو، همچنين ر.ک:

دارد کـه ايـن و بحث در با  غايت حکمت نظـري، بيـان مـي عملي، ي وبه نظر وي پس اگ تقسيم حکمت

گونه که هستند به ما بنمايان( به حکمـت )خداوندا، اشيا را آن« هِيَ كَما األشياءَ اللهم أَرِنا: »دعاي رسول اکرا

(. وي بـا 13ص، 1، ج1129، همـوبه حکمت عملي اشاره دارد ) «اهللِ بِأخالقِ تَخلَّقوا»نظري، و فرمايش ايشان: 

نويسد: داند و چنين ميحکمت عملي مي و عمل را تماا حکمت نظري استناد به آيا  قرآن کريم، ايمان را غايت

)همـان، « العملية الحكمة تمام إلى إشارة الصَّالِحاتِ وعَمِلُوا النظرية الحكمة غاية إلى إشارة آمَنُوا الَّذِي َ إِلَّا»

که در جـاي ديگـر، بيند؛ همچنانآيد که وي ميان دين و فلسيه تعارضي نميت ميدسجا به(. اگ همين11ـ13ص

 نويسد:با صراحت تماا مي

ان الشرع والعقل متطابقان... وحاشى الشريعةُ الحقّةُ اإللهيةُ البيضاءُ أن تكونَ أحكامُها مصادمةً للمعدار  اليقينيدة »

حاشوا كوه احکوام  .. و.باهم مطابقند عقل و شرع ؛«بقةٍ للكتاب والسنةالضرورية وتَبّاً لفلسفة تكون قوانينُها غيرَ مطا

 و كتواب مطوابق قووانينش كوهاي هفلسف نابود باد وباشد،  مخالف ضروري يقينيِ با معارف الهي پاک حق شريعت

 (.216ص، 6سنت نباشد )همان، ج

 حکمت؛ برتر از فلسفه

 ملطلح بداند:ة آن را امري برتر اگ فلسي المتألهينصدر ارائه شد، بديهي است که «حکمت»بنابر تعرييي که اگ 

 اسـت حقيقـى ايمان آن اگ مراد بلکه دانند، آن را فالسيه و گويند فلسيه آن را که علمي است نه علم ينا اگ مراد و ...

 (.1ص، 1، ج1910، صدرالمتألهين.. ).بينمقر ةمالئک و به خدا

   اسامي و انواع ايمان

ذکر کرده اسـت کـه بـراي پرهيـ  اگ « ايمان»تناد به آيا  الهي و عقل، اسامي متعددي براي صدرالمتألهين با اس

 عقـل» ،«توحيـد»، «سـنّت و کتا  علم»، «فقه»، «حکمت»، «نور»پرداگيم: اطالة کالا، تنها به ذکر عناوين مي

(، 219ــ211ص، 1ج الـ ،1911)صـدرالمتألهين،  الهـي اسـت حکمـاي و دموحـ فالسيه اصطالح که «مستياد

 صوفيه عرف در« واليت»(، و 113ص ،2)همان، ج «فضل» و «بلير »(، 11ص ،1 ، ج1911، همو) «هُدى»

 (.11ص ،1ج ،1910، همو)
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 ايمان بر دو قسم است:المتألهين، به نظر صدر

سـبب به و کنند و بر آن استمرار دارنـدشنوند، تلديق ميکه آنچه را مي عواا همانند ايمان سمعي؛ تقليدياول. 

 .استخونشان  و حيظ اموال آن در دنيا ةديفا گردند ومتماي  مي اگ حيوانا آن، 

که خداوند بـدان شود؛ همچنانبه نوراللّه حاصل مي قلب تنوّر و صدر که با انشراح قلبي کشيي دوا. ايمان

 ذِكْلرِ مِل ْ لِلْقاسِليَةِ قُلُلوبُهُمْ فَوَيْ ٌ رَبِّهِ، مِ ْ نُورٍ عَلى فَهُوَ لِلْإِسْالمِ صَدْرَهُ اللَّهُ شَرَحَ أَفَمَ ْ»اشاره کرده است: 
و در آن  گردنـد،گونـه کـه هسـتند منکشـ  ميآن اصـلي اشـياي حقيقت سبب آن نور،به (، و22)گمر:  «اللَّهِ

ملـيرش نيـ  بـه سـوي اوسـت  و گـردد کـه آغـاگ همـه چيـ  اگ خداونـد اسـت و مرجـعصور ، آشکار مي

 (.21ص، 1910، )صدرالمتألهين

. (21ــ23ص، همـاناسـت ) گوال اي قابلباشد، ولي با اندک شبههمي ج  گرچه که تقليدالمتألهين، به نظر صدر

در تيسـير ، (201ــ209ص، 1 ، ج1911، صـدرالمتألهين) كافي اصول شرحوي پس اگ بيان نظير همين مطالـب در 

يَلزُولَ، وَمَل ْ  أَنْ قَبْل َ الْجِبَالُ زَالَتِ نَبِيِّهِ وَسُنَّةِ اللَّهِ كِتَابِ  ْمِ دِينَهُ مَ ْ أَخَذَ: »کاظم اين حديث اگ اماا موسى
سـنّت اگ  و ، آن چي ي است که اخذش اگ کتـا اولنويسد: منظور اگ ، مي«الرِّجَالُ رَدَّتْهُ الرِّجَالِ أَفْوَاهِ دِينَهُ مِ ْ أَخَذَ

، آن چيـ ي اسـت کـه اخـذش صـرفا  اگ روي دوامنظور اگ  و؛ ا باشداگ آنه قوه استنباط همراه و فهم و بلير  روي

 (.201صه باشد )همان، تيق و شنيدن ليظ بدون تعلّم و تقليد

 صالح باشد، اگ اصحا  اگر عملش تقليدي است، بايد توجه داشت که به اعتقاد وي، کسي که داراي ايمان

، همـو، مُثا  خواهـد بـود )غش و ش اگ غلّجان سالمت و عمل مي ان به حسب آخر  پس او در است. يمين

 (.21ص، 1910

 بايـد اگ اهـلکم دسـتنباشـد،  الهي يا ايمان و حکمت بلير  و انسان اگر اهل کش المتألهين، به اعتقاد صدر

 نْيااللدُّ الْحَيلاةَ يُرِيلدُ كانَ مَ ْ: »خداوند در آيا  بسياري همچون به تحذير و قرآن کريم باشد، به ظاهر ايمان و تقليد
 (.111ص همان،) ( نظر کند11)هود: « أَعْمالَهُمْ إِلَيْهِمْ نُوَفِّ وَزِينَتَها

 از منظر مالصدرا «ايمان»هاي تربيتي مفهوم داللت

به اينکـه  توجهيابند. با روشن است که اصول تربيتي منبعث اگ مباني و ني  در جهت هدف يا اهداف تربيتي سامان مي

ذکـر کـرد، « تشبّه بـه ا لـه»ايمان همان حکمت است و وي در تعري  حکمت، غايت آن را لهين المتأاگ ديدگاه صدر

 مقلام»کـه در متـون دينـي اگ آن بـه اسـت « گونه شـدنخدا»يي تربيت ديني اگ اين منظر، هدف غا: توان گيتمي

 .است  شدن به آدا  الهي مؤدق شدن به اخالق الهي و شود و يا متخلياد مي «هيخليفةالل

دانـد و ايمان را همان حکمـت مي صدرالمتألهينچون الگا به ذکر است که ي و اصول تربيتي، اگ بيان مبانپيش 

رسـد کـه در ايـن بخـش، اصـولي را کـه مطلو  بـه نظـر ميروي، بدينشود، حکمت به نظري و عملي تقسيم مي

امـا بـه . خش نظـري و عملـي تنظـيم کنـيماستنباط کرد، در دو بالمتألهين اگ منظر صدر« ايمان»توان اگ ميهوا مي
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اس يـق ةجـيو اصول مستخرج و نت يمبانروي، بدين، نيستمقدور  تعاملي که اين دو دارند، غالبا  تيکيک مذکورخاطر 

 کنيم:بيان ميذيل حاصل اگ آنها را به ترتيب  يعمل

 لمبنا: تعق

مـر در آيـا  و روايـا  اسـالمي نيـ  بسـيار به اين ا .ل و تيکر استن، تعقترين وجه ممي  انسان اگ حيوااصلي

 عنايت شده است.

 اصل: معرفتي بودن ايمان

آن بـا ة و رابط ايمان فقط تلديق استتأکيد دارد که  صدرالمتألهيني مذکور، که مالحظه کرديم، بنا بر مبناهمچنان

 . بنابراين، اصل در ايمان، تلديق و معرفت است.استاصل و فرع ة عمل، رابط

ممکن با مباني معرفتي دين آشنا ساخت تا اگ روي آگاهي و معرفت بدانچه به او ارائـه  ي را تا حدبايد مترب: جهينت

 شده است، ايمان بياورد. 

تأکيـد کـرد  صدرالمتألهينگيرا ؛ ارگش بودن آن نيستداشت که فرع بودن عمل بر ايمان به معناي بي توجهبايد 

گريـ ي اگ آن نيسـت و ، ايمـان حقيقـت حلـول داخل نيست، ولـي در «ايمان»در ميهوا  «صالح» که گرچه عمل

وثيـق ميـان ايـن دو آگـاه ة ي را نسبت به رابطـبايد متربروي، بدينشود. کامل نمي صالح اعمالة ايمان ج  به وسيل

ته و که اگ گمان مُرجئه در عالم اسالا وجود داشــ  اساسي چون پاک بودن دلساخت تا با شنيدن سخنان واهي و بي

انگاري نگردد. فرعـي بـودن عمـل بـر علـم بـه ض دچار سهلينسبت به انجاا فراـ شود امروگ ني  بعضا  مشاهده مي

اي را بپـذيرد و آن ي اهميت نداشتن عمل نيست، بلکه بدين معناست که اگر انسان اگ روي علم و معرفت عقيدهامعن

اما اگر عمري بدون معرفت و با شـک و ترديـد اعتقـادي داشـته  .خواهد بود بندپايرا يقيني بداند، در عمل بدان ني  

داند آنچه بدان بـاور دارد، حقيقتـي دارد يـا مداا در حال ترديد است و نمي؛ گيرا ارگش خواهد بودباشد، عمل او ني  بي

سـت کـه و ترديد رسيده ا شک ةدر با  اهميت معرفت و اگال دي اگ اهل بيتنه. اگ همين روست که روايا  متعد

 «شَل ٍّ فِلي ةٍصَلال مِل ْ خَيْلرٌ يَقِلي ٍ عَلَى نَوْمٌ» فرمودند: کنيم. اميرالمؤمنيناگ آنها بسنده مينمونه به ذکر يک 

 .شک با نماگ اگ است بهتر يقين با (. يعني خوا 11ص، 1911آمدي، تميمي )

 مبنا: اختيار

لنـد و يجبر و تيويضي که اشاعره و معت له بـدان قا، روي. بدينانسان موجودي مختار استاگ منظر دين مبين اسالا، 

و تحميل نظر خـويش بـه کتـا  ، ماند تا تيسيرکنند، بيشتر به تطبيق ميبر اساس آن، آيا  قرآن کريم را تيسير مي

 الهي است. 

 اصل: اختياري بودن ايمان

 أَمْلرٌ بَل ْ تَفْوِيضَ، وَلَا جَبْرَ لَا»ي  گيري اگ برخي آيا  کالا الهي و با عنايت به حديث شرصدرالمتألهين با بهره

 ـ و نه تيويض محض لندآنچنان که اشاعره بدان قاي ـ معتقد است که نه جبر محض وجود دارد« الْأَمْرَيْ ِ بَيْ َ
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، المتألهينبلکه انسان موجودي است مختار، اما نـه داراي اختيـار محـض )صـدرـ گونه که اعتقاد معت له است بدان ـ

 جبر و اکراه در پذيرش دين اگ ديدگاه وي مردود است.  ،در نتيجه(. 131ـ133ص، 1932

تا به ايماني عميق دسـت داد را در جهت شناخت واقعي و به منظور کسب ايمان حقيقي ياري  يد متربيجه: باينت

 آموگش است. گر امرليک تسهينجا تنها يدر ا يتقليد؛ و مرب ياگ رو يمانييابد، نه ا

ل بپذيرد، ايمـانش بـا کمتـرين شـبهه و گ روي اجبار يا تقليد و بدون تأمي دين را انکه اگر متربايتوضيح 

ايمـان بيـاورد، بـا گوسـالة  کسي که با علاي موسي ،ترديدي گايل خواهد شد؛ گيرا به تعبير صدرالمتألهين

ايمـان حقيقـي و ( و اگ همين روست که وي ميـان 931ص، 2 ، ج1911پرست خواهد شد )همو، سامري بت

گذارد. ايمان تقليدي، ايماني است که فرد به دليـل گنـدگي در يـک جمـع يـا جامعـة خـاص تقليدي فرق مي

رسـد، تميـ  مي ن نداشته است. اما وقتي وي به سنلي در آمحيطي( آن را پذيرفته و هي  تأم باالجبار )به جبر

عرضه شده، واقعا  حق است يا نه؟ حـال اگـر تحقيـق عنوان دين حق به او حق دارد اگ خود بپرسد: آيا آنچه به

، ديـن يـا کرد و دين متبوع خود را برحق يافت، فبهاالمراد؛ اما اگر چنين نبود اختيار دارد تا بـا بررسـي بيشـتر

يابد، انتخا  کند. چنين ديني باارگش است، نه آنچـه اگ روي تقليـد حق مي ة منطقي برمذهبي را که بنا بر ادل

 اگ خانواده و جامعه پذيرفته شده است.  کورکورانه

 پذيري ايمانمبنا: تشکيک

مـان چهـار مرحلـه در يا يبـرا يامري ذومراتب و تشکيکي است. و ،المتألهينايمان اگ منظر صدريان شد، که بچنان

 رد.يگينظر م

 اصل: توجه به ظرفيت ايماني

افـراد  يمـانيت ايظرف يعن؛ يستين امر مستثنا ني  اگ اين ماني، متياو  است. اها در ادراک امورهوش و استعداد انسان

 کند.ميبر اساس استعدادها فرق 

ش امور ايماني ني  بايـد که در حلول ايمان براي مؤمن، مناگل و مقاماتي الگا است، در آموگنتيجه: همچنان

بمااليُطـاق اسـت. بـراي  يـ تکل توجهي به اين امـر،ي و استعدادهاي متربيان را منظور داشت؛ گيرا بيشرايط سن

« نظـم»تري همچون برهـان مثال، اگر درصدد تعليم براهين اثبا  وجود خداوند هستيم، بايد ابتدا اگ براهين ساده

)که خـود « صديقين»تري همچون برهان شروع کنيم و سپس به سوي براهين پيچيده« حدوث و ق دا»و برهان 

ي دارد( سير کنيم. استياده اگ تمثيـل و تشـبيه را در چنـين امـوري، کـه ااين برهان ني  تقريرهاي ساده و پيچيده

گاه نبايد فراموش کرد. صدرالمتألهين بـراي تبيـين بهتـر تشـکيک در مراتـب ايمـان، اگ اند، هي معقوال  محض

يـا « انوجـو  و امکـ»توانيم هنگاا توضيح برهان کند. براي مثال، ميهاي گردو، نور و ذغال استياده ميتمثيل

ة اثبا  وجود خداوند ني  هست ـ اگ تمثيـل پادگـان نظـامي و سلسـله مراتـب که خود، اگ ادلـ « بطالن تسلسل»

 يان استياده کنيم. آن براي تقريب مطلب به ذهن مترب موجود در
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 طلبيمبنا: كمال

احسـاس »تر است. بر يهاافق ياو به سوة برندشياست که پ يدرون ن حسيطلب و هماست کمال يانسان موجود

بوده کـه بشـر را بـه  جويىنبوده که بشر را به پيش رانده است، بلکه احساس فطرى کمال هاو مغبونيت هامحروميت

را بـه دو دسـته بهنجـار و  گراييکمـالشناسان، برخي روانالبته  .(119، ص2، ج1931)مطهرى، « پيش رانده است

 .(1910و ديگران، اند )ر.ک: عبدخدايي نابهنجار تقسيم کرده

 اصل: استمرار و مداومت بر ايمان و عمل

ل اسـت، وصـول بـه مراتـب يبراي ايمان قاالمتألهين اي که صدربه مراتب چهارگانه توجهويژه با بنا بر تشکيک و به

 شود، بلکه امري است که مستل ا مداومت در تعالي علم و عمل است.عالي ايمان به سادگي حاصل نمي

ن يـي، سپس بـه تبدهدارائه  ييگرااگ کمال ي  معقوليد تعريابتدا با يا نظاا آموگشي ي، مربينيت ديتربجه: در ينت

م نمـود. فـرق يتقسـ «مـادي»و  «يالهـ»را به  گراييکمالتوان ميم يک تقسي، مطابق براي مثالانواع آن بپرداگد. 

  و يـ، تعرهادگاهيـن ديـبر اساس هر کداا اگ ا اييگر؛ گيرا کمالن شودييتب يمترب يد برايبا يو ماد ياله ينيبجهان

 خواهد داشت. يق گوناگونيملاد

و « علـم»دانسـتند، اگ مسـاوقت که علم را اگ سنخ ماهيا  مي ،صدرالمتألهين برخالف حکماي پيشين

 مسـتقلّ آخَـر ءلشي ءشي وجود عن عبارةٌ العلمُ» داند:سخن گيته است و آن را امري وجودي مي« وجود»

چي ي براي چيـ  ديگـر کـه داراي  عبار  است اگ: وجود ؛ علم«للهيولى واألعرا  اللُّور کوجود ال لوجودا

« بـراي هيـوال هکـه وابسـته بـه هيـوال هسـتند  اَعـرا  و صـُور وجود مسـتقل اسـت، نـه ماننـد وجـود

نيـ  امـري  که وجود ن د وي ذومراتب است، علـم(. بنابراين، همچنان191ص، 1، ج1129، صدرالمتألهين)

حاد عاقـل و معقـول يـا عـالم و ل به اتسينا، قايمشکک است. همچنين وي برخالف ب رگاني همچون ابن

(. بنابر اين نظـر، هرچـه علـم انسـان افـ ايش پيـدا کنـد، بـر سـ عة 3، فلل 9معلوا است )ر.ک: همان، ج

 اي:شود. به تعبير حکيم الهي، ميرگا مهدي قمشهاش اف وده ميوجودي

ات انسان علم و دانش است و اين قول را حركت جوهري به خوبي روشن ساخته كه طفل انساني، نخسوت اصل ذ

بيعه والفطره يا بالنّظر و االكتسواب افوزوده هرچه در مقام علم و هوش او بالط ش ضعيف و ناتوان است واانسانيت

ت و هوش، خشوت گول عموارت جوان تر و تواناتر گردد. گويي صُور علمي و دانش و فکرشود، انسانيت وي قوي

 (.21ص، 6612انساني است )رفيعي قزويني،

 انديشد نيست. ناظر به همين است بيان حکيمانة اميرالمـؤمنينداند و ميبنابراين، انسان چي ي ج  آنچه مي

با اف ون ساختن  (. پس بايد کوشيد تا12ص، 1911تميمي آمدي، ) «يَعْلَمُه مَا امْر ئٍ کُلِّ قِيمَةُ»فرمايند: که مي

در تعـالي  ـ اي دوسويه دارنـدـ که در نظر صدرالمتألهين باهم رابطه علم خويش و همراه ساختن آن با عمل

 يکـديگر بـا روگش کـه دو کس ، هرصادق وجودي خويش هر روگ گامي به جلو برداشت؛ گيرا به تعبير اماا
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. پـس بـا (139ص، 13ق، ج 1101)مجلسـي، « مَغْبُـونٌ فَهُـوَ يَوْمَاهُ، اسْتَوَى مَن »است:  ضرر کرده باشد، برابر

ي، شاهد اف ايش ايمان او خواهيم بود و با ف وني يافتن ايمان وي موجبـا  ف ونـي اف ايش علم و معرفت مترب

هـاي مسـتمر روگهـاي بعـدي او را پربـارتر اگ گردد و ايـن ف ونيعمل در بعد کمّي و کييي در وي فراهم مي

 لي او خواهد ساخت.روگهاي قب

 مبنا: تمايز انسان از ساير حيوانات

، «حيـوان اجتمـاعي»، «حيوان نـاطق»چون هم ييين امر تعارياعلت داند. ميوانا  جدا ير حيانسان ذاتا  خود را اگ سا

 يدر طـول قـرون متمـاد ياست کـه ومانند آن و  «حيوان اخالقي»، «حيوان اب ارساگ و يدي»، «حيوان فرهنگي»

 است.کرده وانا  اعالا ير حيخود را اگ سا ييجداسان، ينده و بديخود برگ  يبرا

 اصل: امتياز انسان به ايمان

 حقيقـي انسـان است کـه سبب ايمان حقيقيبه حيواني بود، انساني انسان بعد اگ آنکه ،به اعتقاد صدرالمتألهين

ان دانست کـه موجـب امتيـاگ او اگ سـاير انس« فلل»توان ايمان را مي ،روي، طبق ديدگاه ويگردد. بدينمي

توان تعري  جديدي اگ انسان ارائه کـرد و در کنـار تعـاري  مـذکور، او را اين بيان، مي گردد. بنابرحيوانا  مي

 خواند. « حيوان معنوي»

 ن شـود او طبعـا  در پـييي مبرهن گردد که انسانيت او وابسته به ايمـان اوسـت. اگـر چنـد براي متربيجه: باينت

دهد تا خود را غير انسان بداند و دسـت بـه گاه به وي اجاگه نمي  نيسش هي يابي به آن خواهد کوشيد؛ گيرا ع دست

 اعمال خالف انسانيت ب ند.

کند. حال اگـر انسـاني ايمـان را اگ انواع مشارک جدا مي« نوع»اين است که يک « فلل»کار به لحاظ منطقي، 

شود. واقعيت نيـ  همـين اسـت. ايمـان حقيقـي اسـت کـه انسانيت خارج مية داير نداشته باشد، طبق اين تعري ، اگ

نکه بسـيار سبب آتواند انسان را کنترل کند و جلوي طغيان و عليان او را بگيرد. اگر انسان ايمان نداشته باشد، به مي

چنـين دي اگ اي تـاريخي متعـدهيـادآوري نمونـههَلوع و حريص است، به مراتب بدتر اگ ساير حيوانا  خواهد بود. با 

ل يکـه منشـأ فضـايابي به ايمان حقيقي، ل اخالقي و آمادگي در راه دستيي را براي پرهي  اگ رذاتوان متربميافرادي، 

تـا کوشـد مياخالقي است، ترغيب و تحريض کرد. معلم فاضل و مـؤمن در ايـن راه نقـش مهمـي دارد و همـواره 

يابد کـه مـؤمن اسـت و انساني پرورش ميروي، ي شاگردان خويش باشد و بدينه براراهنمايي خو  و الگويي ساگند

 داند.ها را بر يکديگر ني  ايمان آنان ميعامل برتري انسان

 نگريمبنا: وحدت

ي بـه وحـد ، و ابيدسـت يدر پين جهان کثرا ، ا يهمواره در ورايي، جوقتيحقة  يا غريوجود حس سبب انسان به 

معمـوال  ي  با رشد روگاف ون آراء و مکاتـب، بوده است. امروگه ن يقت واحديبه دنبال حقگوناگون،  در پس آراء و عقائد

 نها حق است؟يک اگ ايم که کداايشومين سؤال مواجه يبا ا
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 اصل: توجه به توافق عقل و دين

جريـان اسـت. هـر  بحث تعار  يا تعامل ميان علم و دين و ميان فلسيه و دين اگ مباحث داغي است که امـروگه در

ميان عقل و دين يا حکمت و ايمـان تيـاوتي وجـود المتألهين، خود را دارد. اما اگ منظر صدر داران خاصديدگاه طرف

 مؤيد يکديگرند.  ندارد و اين دو

ي را آگاه ساخت که هنگاا بروگ تعار  ظاهري ميـان ديـن و عقـل، جه: بايد با منطق و استدالل متربنتي

اللدور است. اما عقل به خاطر محـدوديتي کـه ست؛ گيرا دين داراي منشأ وحياني و قطعيحق به جانب دين ا

دارد، شايد نتواند در رفع اين تعار  حکمي کند، ولي بعدها در اثر رشد يا در سايه تعاليم ديني بتواند به برخي 

 اسرار پي ببرد.

 ند، اگ نيي علم و قـدر  و خيرخـواهي مطلـق اواي که در آن اگ نيي وجود خداوفلسيهبا توجه به آنچه گيته شد، 

اشاره است به نظر کساني چون جان مکي و آنتوني فلو که علم مطلق، قدر  مطلق و خيرخواهي مطلـق خداونـد را )

اي نادرسـت هطـکنند که البتـه مغالبينند و اگ آن عليه وجود خداوند استياده ميبا وجود شُرور در جهان، در تعار  مي

يه شـود، اصـال  فلسـانيت تماا اديان، اگ ابهاا گبان دين و مسـائلي اگ ايـن دسـت بحـث ميپلوراليسم و حق، اگ (است

تنهـا فلسـيه اسـت، ولـي حکمـت نيسـت. حکمـت نـهالمتألهين بهتر است بگوييم: صدرنيست، يا با استياده اگ تعبير 

 تعارضي با ايمان ندارد، بلکه عين آن است.

انـس بـا ماهيـا  و کَثَـرا ، تلـوري اگ خـاطر ذهن ما به : ميپرداگميدين و عقل  در با  تعار  يمثالذکر به 

 ،بيـتدر تعـاليم اهـل کـه، درحاليکنـدوحد ، ج  تلور عددي ندارد و به دنبال هر واحدي، يک ثاني فر  مي

در با  توحيـد  ضمن بيان برخي بيانا  بلند اميرالمؤمنين ييعالمه طباطباغير عددي ني  تبيين شده است.  وحد 

« اسـت عـددى غيـر وحـد  تعـالى، بـارى کـه وحـد  اسـت جهت اين بيان براى فوقة خطب سوق»فرمايند: مي

 اگ بعـدىة فالسي و اسکندريه يونان، ملر،ة فالسي قدماى مقلود(. به اعتقاد ايشان، 111ص، 1، ج1933ي، ي)طباطبا

 و ،نمـوده تلـريح معنـا ايـن به خود شفاء کتا  الرئيس درشيخ حتى است. عددى وحد  همان تعالى، بارى وحد 

(. 111صاسـت )همـان،  منـوال همـين بـه نيـ  اندبرخاسته هجرى ه ار سال حدود تا او اگ بعد که حکمايى کلما 

 انـدگيسـتهمى دهم قرن اگ بعد قرون در که، اسالاة فالسي کلما  در»، بگذريم که اميرالمؤمنين کلما  اگرو، اگاين

 امـاا کلمـا  همـان کلماتشـان سرچشـمه، آنـان خـود اعتـراف بـه اينکـه اال خـورد،مـى چشم به قتحقي اين ني 

 (.111ص)همان،  «است اميرالمؤمنين

و پيـروان ايشـان اسـت و دسـتيابي بـه ايـن  صدرالمتألهينمنظور ايشان اگ حکماي قرن دهم به بعد، ترديد، بي

انـد. پـس العلم الهي عيبةکه  بيتو اليت با معارف الهي اهلانس ة معارف بلند ني  حاصل نشده است، مگر در ساي

رسـند، بايـد هر دو به يک مقلـد ميـ حکمت ا به تعبير آنان، و يـ لند که دين و فلسيه يگونه که حکماي ما قاهمان

 پي ببرند. خوبي بههمراهي اين دو، يان و معلمان باشد تا شاگردان بتوانند به مد نظر مربة مباحث، اين امر در هم
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 گيرينتيجه

گراسـت کـه ايمـان را معـادل فيلسـوفي عقل شـيراگي المتألهينصـدرتربيت ديني اسـت. ة يمؤل ترينمهم «ايمان»

بيند. بر اساس اصولي که در اين نوشتار اسـتخراج شـد، اصـل در داند و ميان عقل و دين تعارضي نميمي «حکمت»

ايماني ارگش دارد که بر اساس منطق و استدالل به دسـت آمـده باشـد.  گيرا؛ تربيت ديني، معرفتي بودن  ايمان است

بـه دسـت آمـده  تيکـرشبها  دواا آورد، ولي اگر صرفا  اگ روي تقليد و بـدون ة تواند در مقابل هجمچنين ايماني مي

خـويش دچـار  دا معتقـخلـوص ي بايد مختار باشد تا اگـر در متربرو، شود. اگاينيل مياي گاباشد، با کمترين شبهه

جو بپرداگد، تا به حقيقت دست يابد. در نتيجه تحقيـق مـذکور، وي تيـاو  وترديد و شبهه گشت، به تحقيق و جست

خواهـد بـود، نـه يافت و طبيعتا  در پي حقيقت دين، کـه ايمـاني معرفتـي اسـت،  ن را درخواهديميان ظاهر و باطن د

ک و کـه امـري مشـک ،ن تبديل نشده است. براي ايمان حقيقي هـماسالا لساني که هنوگ در دل راه نيافته و به ايما

متقابـل ة گـاه نبايـد رابطـبايد پيوسته در راه بود. در اين مداومت، هي . پس ر نيستقابل تلو ييذومراتب است، انتها

الا بـه ي بـا ارتقـا اگ اسـکنند. چنين است که متربـتقويت ميآن دو همديگر را ؛ گيرا ايمان و عمل مغيول واقع شود

اينجاسـت کـه هـدف  حيوانا  قدا فراتر خواهد نهاد. ةايمان و با طي مراتب ايمان، حقيقتا  انسان خواهد شد و اگ داير

دون اينکـه ق خواهد گشت، بـمحق ،ـ استو نه صرفا  فيلسوف  ـکه تربيت انساني مؤمن و حکيم اصلي تربيت ديني، 

 هاا تلقين قرار گيرد.تربيت ديني در معر  ات
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 نابعم
 ، قم، دفتر تبليغا  اسالمي.الکلم درر و الحکم غرر تصنيف ،1911 ،تميمى آمدى، عبدالواحد
 ، چ نوگدهم، تهران، مدرسه.نگاهي دوباره به تربيت اسالمي، 1933 ،باقري، خسرو
 و يفرهنگـ طالعا م پژوهشکده تهران،، تربيت و تعليم فلسفه در پژوهش يهاروش و رويکردها ،1931 ،همکاران باقري، خسرو و
 .ياجتماع

 .طرح نو ، چ هيتم، تهران،ابراهيم سلطاني و احمد نراقي :، ترجمهعقل و اعتقاد ديني ،1931 ،پيترسون، مايکل و ديگران
 .21 ش ،قبسات ،«ويتگنشتاينيگرايي ايمان» ،1931 ،محسن جوادي،

 تهران، علمي و فرهنگي. ،گاده آملي(ا  عالمه حسن)با تعليق به معقول عاقلاتحاد  ،1912 ،رفيعي ق ويني، سيدابوالحسن

 ، بيرو ، دار االحياء لتراث العربي.االسفار االربعه المتعاليه في ةالحكمق، 1129، صدرالدين محمد شيراگي، )صدرالمتألهين( صدرا

 الدين آشتياني، قم، بوستان کتا .سيدجالل :، مقدمه و تلحيحالشواهد الربوبيّه ،1932 ،ـــــ
 خواجوي، قم، بيدار. محمد :تحقيقچ دوا، ، الکريم القرآن تفسير ،ال  -1911 ،ـــــ
خواجوي و علي عابـدي شـاهرودي، تهـران، مؤسسـه مطالعـا  و  محمد :و تحقيق ، تلحيحشرح اصول الکافي ،  -1911 ،ـــــ

 تحقيقا  فرهنگي.
 ، تهران، انجمن حکمت و فلسيه. اسرار اآليات ،1910 ،ـــــ
 سيدحسين نلر، تهران، دانشگاه معقول و منقول. :، به تلحيح و اهتماارساله سه اصل ،1910 ،ـــــ

 ،سـيدمحمدباقر موسـوي همـداني، قـم :ترجمـه، بيسـت و پـنجمچ ، القرآن تفسيرالميزان في  ،1933 ،طباطبايي، سيدمحمدحسين
 انتشارا  اسالمي.
 .الکتا  العربي دار ،رو بي، احياء علوم الدين ،تابي ،غ الي، ابوحامد محمد

 تهران، گاا نو. ،علي گاهد :اگ پيتر وين ، ترجمه ، نقد و بررسيديدگاه ديني ويتگنشتاين ،1939 ،مالکوا، نورمن

 الوفاء. مؤسسة ،بيرو  ،نوارالبحار ا ق،1101 ،مجلسي، محمدباقر

 .مده سال قبسا ، ،«(دين و فلسفه يا) ايمان و عقل» ،1931 ،محمد محمدرضايي،
 


