فلسفه تحليلى ،شماره سى و چهار ،پاییز و زمستان  ،9317ص939-901

تحلیل سرشت ایمان با تأ کید بر رویکرد هستیشناسانه صدرالمتألهین به علم
محمد جواد پاشایى

1

2

عضو هیأت علمى گروه فلسفه و حکمت ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران

چکیده
در طرح ادیان توحیدی ،ایمان به خدا و عالم غیب از مهمترین حقایقى است که مسیر انسان را در
جهت رسیدن به نیک بختى هموار مىسازد .بر پایه تحلیل هستىشناسانه ایمان در حکمت متعالیه،
میان ایمان و علم چنان پیوندی برقرار است که احکام علم از جمله مختصات هستىشناختى آن چون
وجودی بودن ،ذو مراتبى و قاعده اتحاد را نیز مىتوان به حقیقت ایمان نسبت داد .گرچه در فهم اولیه
کلمات صدرالمتألهین حقیقت ایمان از شئون عقل نظری انسان دانسته شده است ،لکن نظر نهایى و
جمع آرای مختلف وی را باید معطوف به دو قوه عقل نظری و عملى دانست و ایمانى را از نگاهش
واقعى پنداشت که هر دوی این قوا را به خدمت خود در آورده باشد .تقسیم ایمان به قشری و قشر
القشری و لبى و لب اللبابى و نیز بحث از فناء همه از نتایج روی آورد علم محورانه صدرا به ایمان تلقى
مىشوند.
واژگان کلیدی :ایمان ،علم ،عمل ،هستى شناختى ،صدرالمتألهین.

______________________________________________________
 .9تاریخ وصول9317/9/22 :؛ تاریخ تصویب9911/5/91 :
 .2پست الکترونیکpashaee.mohammad@gmail.com :
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مقدمه
در طرحى که ادیان توحیدی برای انسان جهت رسیدن به سعادت و نیکبختى
درانداختهاند ،ایمان به خدا و رسول خدا و عالم غیب از مهمترین عناصری بوده که میان
انسان و سعادت او رابطهای تنگاتنگ برقرار مىسازد و اهمیت این عنصر تا بدان جاست
که جایگاه عمل در این طرح با فاصلهای درخور توجه پس از مرتبه ایمان قرار مىگیرد؛
علم به عمل) است ،صورت نبسته و
چراکه با نبود ایمان ،عملى هم که ناشى از ایمان (و ِ

مجالى برای شکلگیریاش فراهم نمىگردد .از همین رو در سنت اسالمى هر کدام از
متکلمان اشعری مذهب و معتزلى مسلک با مکثى فراوان به این موضوع نظر داشتهاند و
فیلسوفان مسلمان نیز از کنار مسأله به سادگى عبور نکردند؛ همچنانکه حکیم
صدرالمتألهین شیرازی با عمیقترین تأمالت هستىشناختى خود ،به تحلیل این مهم در
بسیاری از آثار خود روی آورده است .اما از آنجا که در تبیین حقیقت ایمان ،منطقا
ایمان به متعلقى
نمىتوان از عنصر «علم» چشم پوشید و با غفلت از این واقعیت ،حول ِ

سخن گفت ،صدرا نیز در تحلیل هستىشناختى حقیقت ایمان ،به حقیقت علم نیز
عنایت کافى داشته است ،به طوری که اگر نگوییم ایمان را از اختصاصات قوه عقل

نظری انسان مىداند ،دستکم بر پیوند بى مثالش با این قوه اصرار فراوانى مىورزد .با
نظر به مبانى حکمت صدرایى ،واقعیت ایمان در مراتبى از خود با واقعیت علم یکسان
بوده و به همین سبب ،تمامى احکام وجودی علم نیز به آن سرایت مىیابد .تالش صورت
گرفته در این پژوهش چنان است که هم پوشانى علم و ایمان را به صورتى برجسته به
نمایش گذارد و مهمترین احکام هستىشناختى علم چون وجودی بودن ،ذومراتب بودن
و نیز خاصیت اتحادی اجزای علم را دستکم در برخى از مراتب ایمان برجسته سازد.
لذا پس از بررسى ماهیت ایمان و انواع آن در نگاه مالصدرا ،به کاربست مختصات
هستىشناختى علم در ایمان پرداخته مىشود.

تحلیل سرشت ایمان با تأ کید بر رو یکرد هستىشناسانه صدرالمتألهین به علم 999/

ماهیت ایمان
ْ
َ
ایمان در لغت مصدر باب ِافعال از ریشه «آمن یؤ ِمن» به معنای :گرو یدن ،ایمن گردانیدن
یا امان دادن و باور داشتن است 9.حسب این معنا ،مومن بر کسى اطالق مىشود که

ایمانش او را از تکذیب حق ایمن داشته و موجب اطمینان در او مىگردد.
اما ایمان در اصطالح در معانى گوناگونى بکاررفته است که صدرالمتألهین در

تفسیر خود 2این گوناگونى را به عدد چهار دسته رسانده است:

 .9دسته اول قول کسانى است که ایمان را اسمى برای مجموع سه حالت اعتقاد
قلبى ،اقرار زبانى و عمل جوارحى مىدانند .منافق را به کسى اطالق مىکنند که در اعتقاد
قلبىاش خللى وجود داشته باشد .کافر بنابر قول برخى ِفرق ،آنى است که در اقرار
لسانىاش کاستى وجود داشته باشد و فاسق انسانى است که عملش خلل داشته و با
اعتقاد قلبىاش سازگار نیست .غیر از خوارج که او را کافر و معتزله او را غیرمؤمن غیرکافر
مىدانند .صدرا در ادامه روایت معروف امام ثامن(ع) را در تأیید این نظر یاد مىکند.
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 .2دسته دوم کسانى هستند که ایمان را وصف مجموع قلب و زبان مىدانند .با این
اختالف که برخى آن را به معرفت قلبى و اقرار زبانى؛ برخى به تصدیق زبانى و قلبى؛ و
دیگران به اقرار زبانى و اخالص قلبى تحلیل مىبرند .این معنا از ایمان در کلمات شیخ مفید
______________________________________________________
 .9فراهیدی ،خلیل ،العين ،قم ،مؤسسه النشر االسالمى9191 ،ق ،ص55؛ جوهری ،اسماعیل ،صحاح اللغة،
بیروت ،دارالعلم المالئین9111 ،ق ،ج ،5ص2019؛ ابن فارس ،احمد ،مقاييس اللغة ،قم ،مطبعة مکتب
االعالم االسالمى9111 ،ق ،ص925؛ فیروز آبادی ،محمد ،القاموس المحيط ،بیروت ،داراحیاء التراث العربى،
9119م ،ج ،9ص.289
 .2نک .مالصدرا ،تفسير القرآن الکريم ،قم ،بیدار9955 ،ش ،ج ،9صص.248-245
ّ
« .3إن االیمان هو التصدیق بالقلب و اإلقرار باللسان و العمل باألرکان» و قد روی ذلک عنه أیضا على لفظ آخر:
ّ
«االیمان قول مقول و عمل معمول و عرفان بالعقول ،و اتباع الرسول»( .مفید ،ابوعبدالله نعمان ،شرح توحيد
صدوق ،تصحیح و تعلیق از نجفقلى حبیبى ،تهران ،وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمى9919 ،ش  ،ج ،9ص.)215
شیخ صدوق از متکلمان بزرگ شیعى نیز به همین قول قائل شده است.
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و جرجانى نیز قابل پیگیری است.
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 .9دسته سوم نظر کسانى است که ایمان را معرفت قلبى یا تصدیق قلبى مىدانند که
اگر کسى با زبانش منکر شد و از دنیا رخت بست ،خارج از ایمان نمرده است .از میان
متکلمان اسالمى مىتوان به سید مرتضى 2و شیخ طوسى 3اشاره کرد که حقیقت ایمان را
به تصدیق قلبى فروکاستهاند.
 .4دسته چهارم هم آنانىاند که به اقرار زبانى در تحقق ایمان بسنده مىکنند.
اما صدرا نگاه خود به سرشت ایمان را با رو یکردی معرفت محورانه و نزدیک به دسته
سوم ،به معرفت یقینى معطوف داشته است .این ادعا را که با شواهدی مختلف از کلمات او
مىتوان ارائه داد ،گاهى آن گونه است که وی علم به الهیات را اصل در ایمان و آن را معرفت
بدون قید معرفى کرده است.

4

و گاه دیگر ایمان حقیقى را به علم تصدیقى تحو یل برده و پس از تحلیل حکمت

الهى ،ایمان واقعى را به علم به خدا و قیامت تعبیر مىکند 2.چه اینکه حاجى سبزواری
ّ
نیز در حاشیه خود بر اسفار ،تصدیق یقینى را حقیقت ایمان دانسته ،مىگو ید« :فإن
االیمان الحقیقى هو التصدیق الیقینى».
______________________________________________________

 .9مفید ،ابوعبدالله نعمان ،اوائل المقاالت فى المذاهب و المختارات ،تصحیح عباسقلى واعظ چرندایى،
حقیقت ،تبریز9379 ،ش ،صص11 ،54؛ جرجانى ،سید شریف على بن محمد ،التعريفات ،تهران ،ناصرخسرو،
9371ش ،ص .98
 .2شریف مرتضى ،ابوالقاسم على بن الحسین ،الذخيره فى علم الکالم ،مؤسسه نشر اسالمى ،قم ،بىتا،
ص.595
 .3طوسى ،محمد بن حسن ،االقتصاد فى ما يتعلق باالعتقاد ،داراالضواء ،بیروت9111 ،ق ،ص.227
ّ
ّ
ّ
بالله و رسوله ،و هى المعرفة ّ
الحرة التى ال قید علیها و ال تعلق لها
باإللهیات هى األصل فى االیمان
 .1فالعلم
ّ
بغیرها ،و کل ما عداه عبید و خدم باالضافة فإنما یراد ألجلها (شیرازی ،تفسير القرآن الکريم ،ج ،9ص.)250
ّ
َّ
ّ
 :.2ثم اعلم ان هذا القسم من الحکمة التى حاولنا الشروع فیه هو أفضل اجزائها و هو األیمان الحقیقى بالله و آیاته و الیوم
االخر ...و هو مشتمل على علمین شریفین :احدهما العلم بالمبدأ و ثانیهما العلم بالمعاد (شیرازی ،الحکمه المتعاليه فى
االسفار العقليه االربعه ،حاشیه محمد حسین طباطبایى ،بیروت ،داراالحیاء التراث العربى ،ج ،5ص.)1

تحلیل سرشت ایمان با تأ کید بر رو یکرد هستىشناسانه صدرالمتألهین به علم 993/

همچنانکه صدرا گاهى با صراحتى عریانتر عمل را خارج از حقیقت ایمان دانسته
و بعضا این دوئیت را با تقابل میان ایمان و عمل بیان مىکند:
ّ
ّ
 -ما هو المختار عندنا من أن االیمان هو عبارة عن نفس التصدیق و العرفان ،و أن

األعمال خارجة عنه 9.مختار نزد ما آن است که ایمان همان تصدیق و معرفت است و
اعمال خارج از آنند.
 -و اعلم إن السعادة اإلنسانیة منوطة بشیئین :بالعلم الذی هو عبارة عن االیمان

ّ
بالله و مالئکته و کتبه و رسله و الیوم اآلخر ،و بالعمل الذی حاصله تصفیة مرآة القلب

عن شواغل الدنیا و مستلذاتها 2.بدان که سعادت انسانى به دو چیز منوط است :به علمى

که عبارت از ایمان به خدا و مالئکه و کتب و رسلش است و به عملى که حاصلش
تصفیه آینه قلب از شواغل دنیا و لذات آن است.
ّ
 االیمان الحقیقى یمکن أن یتحقق بدون العمل ،کمن استبصر و تنور قلبه بنورّ ّ
العرفان و قضى نحبه مقارنا بإیمانه ،فهو مؤمن عند الله حقا 3.ایمان حقیقى ممکن است
که بدون عمل نیز محقق شود .مانند کسى که قلبش به نور عرفان منور شده و مقارن با
ایمان از دنیا مىرود .همانا او مؤمن است در نزد خدا حقیقتا.
بر این اساس ،ایمان در نظرگاه صدرایى از یک سو بر عنصر تصدیق با عنوان
حقیقت ایمان اطالق شده و از دیگر سو ،از تصدیق نیز به علم و معرفت تعبیر شده
1

است« :ان االصل فى االیمان هو المعرفة بالجنان».
َّ
حکیم شیرازی در خروج عمل از حقیقت ایمان ذیل تفسیر آیه  25بقره« :و بشر
الذین امنوا و عملوا الصالحات »...معتقد است :عطف کردن عمل بر ایمان چنین داللت
______________________________________________________
 .9شیرازی ،تفسير القرآن الکريم ،ج ،9ص.258
 .2همان ،ج ،5ص.11
 .3همان ،ص.455
 .1همان ،ص.252
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مىکند که عمل از مفهوم ایمان خارج است؛ چراکه میان معطوف و معطوف الیه باید
تغایری باشد تا تکراری که خالف اصل اولى در سخن گفتن است ،الزم نیاید .او به نقش
بى بدیل عمل در ایمان باور داشته و آن دو را به پایه و ساختمان بر آن تشبیه مىکند ،آن
گونه که پایهها هرچند ممکن است بدون بنای برساخته بر آن تحقق یابند ،لکن کارآمدی
پایهها بدون شک با وجود ساختمان تنها تکمیل مىگردد .وی با این تشبیه در کنار بیان
نقش بنیادین ایمان بر تأثیر تکمیلى عمل نیز تأ کید داشته است.

9

او در جای دیگری در توضیح رابطه عمل و ایمان معتقد است که عمل صالح ،هر
چند داخل در آنچه که مقصود از ایمان است ،نمىباشد ،لکن در حصول حقیقت ایمان
یعنى متنور شدن به نور باطنى بصیرت انسان نسبت به امور غیبى ضرورت دارد.

2

در بیانى دیگر مىتوان گفت که خروج عمل از حقیقت ایمان نه به معنای بیگانگى
آنها از یکدیگر که عمل صالح از نشانههای ثبات و سالمت ایمان مؤمن و از لوازم و
توابع آن بهشمار مىرود.

3

مالحظه :در تحلیل سرشت ایمان توجه به نکات زیر ضروری است:
 .9اساسا تصدیق قلبى که یکى از مصادیق و مراتب ایمان به حساب مىرود ،از
پیوند میان نفس انسان و یک واقعیت علمى حاصل مىگردد؛ چراکه ایمان و تصدیق قلبى
یک مطلب علمى غیر از خود قضیه بوده و منزلت آن بسى باالتر از انعقاد یک قضیه
علمى است؛ چراکه قضیه علمى (که از اجزای سه گانه موضوع و محمول و نسبت میان
آنها به وساطت نفس تشکیل مىشود) ،گره و عقدی است که نفس میان اجزای داخلى
آن قضیه برقرار مىسازد .لکن تصدیق قلبى با یک مرتبه باالتر از آنچه گفته شد ،گرهای
______________________________________________________
 .9شیرازی ،تفسير القرآن الکريم ،ج ،2ص.919
ّ
ّ ّ ّ
 .2فالعمل الصالح و إن لم یکن داخال فى ما هو المقصود من االیمان کما توهم ،إال انه ال بد منه فى حصول
حقیقة االیمان (شیرازی ،تفسير القرآن الکريم ،ج ،9ص.)211
ّ
ّ
ّ
 .3و اعلم ان من اعتبر فى االیمان عمل األرکان کأنه رأی ان االیمان من لوازمه غالبا إتیان العمل الصالح (همان،
ج ،9ص.)455

تحلیل سرشت ایمان با تأ کید بر رو یکرد هستىشناسانه صدرالمتألهین به علم 992/

است که پس از پیوند اولى میان اجزای قضیه ،بین آنها و نفس برقرار مىشود .لذا ممکن
درون نفس کسى اعتقاد علمى وجود داشته باشد ،درحالىکه هنوز میان آن مسأله و
است ِ
جان انسان پیوند ایمانى برقرار نشده باشد .به عبارت دیگر ،تصدیق یا ایمان آن زمانى
شکل مىگیرد که اوال قضیه به همراه اجزای آن شکل گرفته باشد و ثانیا شخص تصدیق
کننده ،مطابقت و عدم مطابقت حکم قضیه را با واقع نیز ادراک کرده باشد .لذا با تحقق
حکم در قضیه که از اجزای قضیه بهشمار مىرود ،حقیقت تصدیق پا نگرفته و پس از
حالت اعتقاد ترجیحى نفس متکلم به محتوای قضیه تصدیق سربر مىآورد .بر همین پایه
در قضیه مشکوکه به رغم اینکه ساختمان قضیه قوام یافته ولى تصدیقى در آن صورت
نبسته است .از همین روست که قضیه مىتواند هم تصدیق شود و هم تکذیب گردد و هم
مشکوک واقع شود و در تمام این حاالت اگرچه قضیه شکل مىگیرد ،لکن این نسبت ما
با قضیه است که دائما تغییر مىیابد.
 .2هرچند ظاهر کلمات صدرالمتألهین حقیقت ایمان تنها از شئون عقل نظری
مان بدون التزام و حرکت عملى ،ایمانى
درنظرگرفته شده است ،لکن با نظر به اینکه ای ِ

حقیقى نبوده و تفاوتى با تصدیق علمى نخواهد داشت ،لذا نظر نهایى ایشان را باید
معطوف به دو قوه عقل نظری و عملى دانست و ایمانى را از نگاه او حقیقى دانست که
هردو قوه عقل نظری و عملى را به خدمت خود در آورده باشد .شاهد مسأله اینکه وی از
یک سو ایمان را کمال واپسین انسان دانسته و باالتر از ایمان ،مصداقى را برای سعادت
نمىشناسد؛ چراکه ایمان همان حکمت حقى است که با علم به خدا و صفات و افعال او
و نیز علم به قیامت و منازل و درجات و درکات آن حاصل مىشود و هر آینه به صاحب

چنین علمى خیر کثیر و فضل بزرگ ارزانى مىگردد 9.و از دیگر سو ،مصداق کمال نهایى
انسان را فناء و فناء را نیز در نظر نهایى خود منطبق بر تعالى دو قوه عقل عملى و نظری

قلمداد مىکند .به عبارتى ایشان معتقد است که کمال نهایى انسان را باید به فناء فى الله
______________________________________________________
 .9شیرازی ،صدرالدین محمد ،أسرار اآليات ،تهران ،انجمن اسالمى حکمت و فلسفه اسالمى9311 ،ش ،ص.2
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از یک سو و اتحاد عقل نظری و عملى بهمثابه شرط تحقق فناء در او از سوی دیگر
دانست که صدالبته این اتحاد ،از ظهور وحدت در قوای انسان صغیر به دنبال غلبه

9
مان
وحدت در عالم کبیر ناشى شده است .جمع میان دو نکته چنین خواهد بود که ای ِ
برتر در نگاه صدرا برخالف نظر بدوی او که از مختصات عقل نظری است ،هم از شئون

عقل نظری بهشمار رفته و هم شأنى از شئون عقل عملى به حساب مىآید که در پرتو آن،
انسان مؤمن در دو ساحت بینش و گرایش ،غیب را مىفهمد ،مىبیند و مىپو ید .پس
آنجا که صدرا عمل را از ایمان خارج مىداند ،نظرش معطوف به اعمال جوارحى بوده و
هرگز ایمان را از اعمال جوانحى خالى ندیده است .لذا حقیقت ایمان در نظام حکمت

صدرایى در یک مرتبه ،از شئون عقل نظری و وابسته به این قوه از قوای انسانى دیده مى-
شود؛ مانند آنجا که ایمانى برهانى نسبت به یک مطلوب (علم الیقین) برای مؤمن پدید
مىآید .در مرتبه دیگر خود از شئون عقل عملى به حساب آمده و در خود نوعى التزام و
تصدیق قلبى به یک مطلوب احساس مىکند .در نهایت و در مراتب برین خود نیز از
شئون هر دو عقل نظری و عملى درآمده و در دو ساحت بینش و گرایش با عالم غیب
مرتبط مىگردد .دستکم حق الیقین را باید از مراتب برین ایمان در نظر گرفت .با نظر به
علمى بودن سرشت ایمان و به دنبال آن حضوری بودن این علم در برخى مراتب از یک
سو ،و کاربست مختصات علم در آن از سوی دوم ،ضروری است که همپوشانى این
مختصات از علم با ایمان را در برخى مراتب آن به جهت درک صحیحتر حقیقت ایمان
نشان دهیم .لذا در ابتدا به  .9مختصه وجودی بودن علم؛ و سپس  .2تشکیکى بودن آن؛
و در ادامه به  .9ویژگى اتحاد در علم؛ و تطبیق یک به یک آنها بر ایمان اشاره خواهیم
کرد.
______________________________________________________
 .9همو ،شرح اصول الکافى ،تصحیح محمد خواجوی ،تهران ،موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى،
9333ش ،ج ،9ص.228

تحلیل سرشت ایمان با تأ کید بر رو یکرد هستىشناسانه صدرالمتألهین به علم 997/

ایمان و وجودی بودن حقیقت آن
ایمان را در یک نگاه کلى و با نظرداشت آثار مختلف مالصدرا مىتوان به اقسام حقيقى و
مجازی تقسیم نمود .ایمان مجازی که از آن به لفظى ،ظاهری ،صوری دنيوی یا تقليدی

سمعى در برابر حقيقى ،باطنى ،معنوی اخروی و یا کشفى قلبى تعبیر مىشود 9،آنى است
که در شخص از روی شک یا جهل ناشى از تقلید و یا غیر آن و بدون هیچ تالش

معرفتى ،احراز شده باشد.
در مقابل ایمان حقیقى یا کشفى که خود از مراتبى چند برخوردار است ،به ایمانى
اطالق مىشود که یا از راه برهان و استدالل (شهود عقلى) حاصل آمده باشد و یا با
کشف و شهود قلبى.
بر این پایه ایمان را به صورت کلى باید به سه قسم .9 :ایمان بدون یقین و از روی
تقلید  .2ایمان حاصل از برهان و استدالل و  .9ایمان شهودی و حاصل از کشف ،تقسیم
نمود 2.صدرا از دسته اول به ایمان «عوام» یاد مىکند ،ایمان دوم را ایمان «خواص»

مىداند که در آن دایره ،عالمان و حکیمان قرار مىگیرند و دسته سوم که ایمان «خواص
الخواص» نام دارد ،از اختصاصات انبیاء و اولیای خاص الهى بهشمار مىرود 3.بعید
نیست که در هر قسم نیز بتوان توسعه بیشتری ایجاد نمود .برای نمونه صدرا گاه در قسم
اول یعنى ایمان از روی تقلید که به عموم مردم اختصاص دارد ،مراتبى را از ایمان کالمى
و لفظى تا ایمان قلبى که «اعتقاد» نام دارد ،قائل مىشود .او ایمان را در این تقسیم به
ّ
زیرین(لب) تشکیل یافته
گردویى شبیه مىکند که از دو سطح رویین(قشر) و دو سطح

لب ّ
لب و ّ
است .قشر و قشر القشر و ّ
اللب .بر این اساس ایمان قشر القشری که ایمان
ظاهری محضى است با غفلت و حتى انکار قلبى نیز قابل جمع است .ایمان قشری
______________________________________________________
 .9شیرازی ،تفسير القرآن الکريم ،ج ،9صص258 ،254؛ ج ،9ص459؛ همو ،أسراراآليات ،صص28و.21
 .2همو ،تفسير القرآن الکريم ،ج ،5ص.999
 .3همان ،ج ،4ص291؛ ج ،1ص.915
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مرتبهای باالتر یعنى ایمان عموم مسلمین و متکلمین است که تصدیقى نسبت به معنای
لفظ را به دنبال دارد .این اعتقاد قلبى ،تقلیدی محض نبوده و وجه و گونهای از حقیقت را
9

به همراه دارد که بر همین اساس «اعتقاد» نامیده مىشود.
ایمان ل ّبى آن ایمانى است که با تصدیق برهانى و یا کشف عرفانى حاصل از نور
مقذوف در قلب حکیم و عارف ایجاد شده باشد.
و نهایتا ایمان لب اللب ایمانى است که در عارف در مراحل واپسین ایمانى خود و
در مقام فنای وصفى و اسمائى غرق در نور حضرت احدیت مىشود.

2

با عنایت به مراتب یادشده از ایمان در نگاه صدرایى ،به راحتى مىتوان مرتبه ّلبى و

ّ
لب اللبابى ایمان را با حقیقت علم حضوری هم آغوش دانست و یا هر آن جایى که
ایمان با مرتبهای از کشف قرین شده است را با علم حضوری پیوند داد:
ّ
و الرابعة أن یستغرق اإلنسان فى نور الحضرة األحدیة بحیث ال یری فى الوجود إال
الواحد ّ
القهار فیقول بلسان حاله و إیمانه :لمن الملک الیوم؟ ّثم یجیب عنه بلغة توحیده و
عرفانهّ :لله الواحد ّ
القهار .و هذا المقام ال یحصل ألحد ما دام کونه فى هذه -الحیوة
3
الدنیا إال ّ
للکمل من العرفاء و األولیاء بواسطة غلبة سلطان اآلخرة على بواطنهم...
چهارمین مرتبه آن است که انسان در نور حضرت احدیت به گونهای غرق شود که
جز واحد قهار وجودی دیگر نبیند و با زبان حال و ایمان قلبىاش در پاسخ به این سؤال
که ملک در این روز برای کیست؟ در نهایت توحید بگوید برای خدای واحد قهار .این
مقام در این دنیا جز برای کمل از عرفاء و اولیای الهى به سبب غلب آخرت بر جانشان
حال نمىشود.
به بیانى دیگر ،در تصدیقات برهانى این و یژگىها حائز توجه است:
______________________________________________________
 .9شیرازی ،تفسير القرآن الکريم ،ج ،9ص254؛ ج ،5ص.299
 .2همان.
 .3همان ،ج ،9ص.255

تحلیل سرشت ایمان با تأ کید بر رو یکرد هستىشناسانه صدرالمتألهین به علم 991/

اوال برهان ،تصدیقى است منطقى ،که در شکلگیری آن به چهار مرحله حاجت
است:
 .9تصور موضوع و یا مقدم؛
 .2تصور محمول و یا تالى؛
 .9تصور نسبت میان موضوع و محمول و یا مقدم و تالى؛
 .4تصدیق؛ یعنى فهم مطابقت قضیه با واقع و اقرار به حکم ایجابى یا سلبى.
و ثانیا تصدیقى است دائمى ،ضروری و کلى.
درحالى که در کشف و شهود ،چنانکه مقتضای علم حضوری نیز چنین است ،نه
مفهوم معلوم و نه تصوری از طرفین نسبت آن ،بلکه خود معلوم نزد نفس حاصل شده و
عالم ،به حضور خود َ
مدرک نائل مىآید .بدیهى است که از لوازم حضوری بودن ایمان در
ِ
قسم کشفى آن را باید وجودی بودن آن و اتحاد وجودی با متعلق خود یعنى معلوم
دانست .همچنانکه با حضوری خواندن برخى از اقسام ایمان ،کافى است که آن را
پارهای از هو یت یکپارچه انسان قرار داده و با تحقق و یا شدت خود ،تأثیری شگرف را در
اقلیم وجود او بیافریند .ناگفته پیداست این تحلیل تنها در صورتى صحیح مىنماید که
ایمان را از شئون عقل نظری انسان در نظر بگیریم و آن را نوعى علم و معرفت یقینى به
غیب به حساب آوریم .اما چنانچه ایمان را از شئون عقل عملى انسان شماره کنیم،
متعلق ایمان ،معلوم به علم حضوری بوده و و یژگى وجودی بودن و یا سایر مختصات
علم حضوری را باید در متعلقات ایمان عملیاتى سازیم و چنانچه فناء را حسب نظر
نهایى صدرا مصداق ایمان حقیقى بدانیم ،هم در ایمان (آنجا که کمال عقل نظری به
شمار رود) و هم متعلق ایمان (آنجا که کمال عقل عملى بهشمار رود) باید از کاربست
علم حضوری با توضیحات پیش گفته _چنانکه خواهد آمد_ سخن بگو ییم.

 /921فلسفه تحليلى ،سال چهاردهم ،شماره سى و چهار ،پاییز و زمستان 9911

ایمان و مراتب آن
دریافت درست مفهوم ایمان و به دنبالش تشکیکى بودن آن در منظومه فلسفه صدرایى
بدون نظرداشت اصول و مبانى هستىشناختى او امری ناممکن است .اهم این مبانى را
مىتوان چنین از سر گذراند:
 .9اصالت وجود و اعتباریت ماهیت که بر پایه آن ،عیار سنجش واقع به وجود بوده
و اساسا نظام هستى را حقیقت وجود پر کرده است.
 .2اشتراک معنوی وجود.
 .9تشکیک وجود که بر پایه آن حقیقت وجود در عین وحدتش ،دارای مراتبى است
که اختالفشان به همان وجه اشتراکى شان یعنى وجود مىباشد .به عبارتى وجود،
حقیقت واحد ذومراتبى است که به شدت و ضعف و تقدم و تأخر و مانند آن از یکدیگر
متمایز مىشوند.
با نظر به اینکه صدرا در یک نگاه ،از یک سو مراتبى از ایمان را با تصدیق قلبى

مومن هم آغوش دانسته و از سوی دیگر ،علم از مرئای او حقیقتى وجودی بهشمار مى-
رود که از کدورات مادی به دور بوده است؛ لذا باید تمام احکام وجود را بر علم و ادراک
نیز صادق دانست و به دنبالش هم آنها را به ایمان نسبت داد .صدرا در بیانى معتقد است
ّ
که ایمان امری وجودی بوده و به همین سبب از مقامات انسانى او بهشمار مىرود :فإن
االیمان من مقامات اإلنسان فى إنسانیته.

9

چه اینکه تشکیکى بودن ایمان از لوازمى است که پس از وجودی بودنش به آن
منسوب مىگردد.
ّ
ّ
فاإلیمان من األلفاظ المشککة التى یتفاوت معناها فى الشدة و الضعف ،و الکمال
و النقص.

2

______________________________________________________
 .9شیرازی ،تفسير القرآن الکريم ،ج ،9ص.254
 .2همان.

تحلیل سرشت ایمان با تأ کید بر رو یکرد هستىشناسانه صدرالمتألهین به علم 929/

بر این پایه ،به هر میزان که معرفت قلبى انسان نسبت به حقایق هستى ،به شهود
نزدیکتر باشد و نسبت قریبتری با آنها برقرار کند ،حقیقت ایمان در او قویتر بوده و از
درجه ایمانى واالتری برخوردار است .و چنانچه با وسائط بیشتری به حقایق هستى نقب
زند ،به همان اندازه ایمانش نیز ضعیفتر بوده تا جایى که انباشت علمى او به تعبیر قرآن
به حد چارپایان یا کمتر از آن تنزل پیدا مىکند .به عبارتى ایمان به معنای برتر خود که
تصدیق قلبى را به همراه دارد ،به سبب حقیقت وجودیاش امر مشککى است که از
کشف صوری تا معنوی و کشف اولیاء و انبیای الهى ادامه مىیابد .اما در تصدیقات
برهانى اگرچه مؤمن به حقیقت واصل مىگردد ،لکن این وصول را مرهون مفاهیمى مى-
داند که او را در این مهم عمیقا یاری رساندهاند .بر خالف کشفهای بى واسطهای که
مؤمن بى درنگ خو یشتن را با عین هستى هم آغوش دیده و واقع را در اعماق وجودش
احساس مىکند .چنانچه ایمان را در مراتب عقل عملى انسان نیز صادق بدانیم ،التزام را
مىتوان صاحب درجاتى تشکیکى دانست که البته از مدار علم حضوری خارج خواهد
بود ،هرچند خود این گرایشات با علم حضوری قابل ادراک مىباشد؛ چراکه انسان در
علمش به این گرایشات دیگر واسطهای نداشته و آن را که از حاالت نفسانى خود است با
علم حضوری درمىیابد.
انواع ایمان از دیدگاه صدرا
اگرچه اصل ذومراتبى ایمان در کلمات صدرا به اصلى تردیدناپذیر تبدیل یافته است،
لکن بیانها در انواع مراتب آن به گونههای مختلفى بوده است.
وی گاهى با اقسامى چون ایمان لفظى ،ایمان سماعى تقلیدی ،ایمان برهانى و
ایمان کشفى از مراتب ایمان ذکر مىکند .پرواضح است که ایمان لفظى و نیز سماعى
(در آن حالتى که به عمل منجر نمىشود) ،ایمانى مجازی بوده و ایمان برهانى و ایمان
کشفى از اقسام ایمان حقیقى بهشمار مىروند .چه اینکه در هر یک از ایمانهای حقیقى

 /922فلسفه تحليلى ،سال چهاردهم ،شماره سى و چهار ،پاییز و زمستان 9911

نیز مىتوان با نظر به مراتب وجودی انسان ،درجاتى از ایمان برهانى و کشفى را قائل

برگردان علم حضوری به متعلقات ایمانى به زبان فلسفى
شد 9.ایمان کشفى (که همان
ِ

است) ،مراتبى را داراست که به واقع از مراتب تشکیکى علم حضوری ناشى شده است و
رشتهای طولى از نازلترین کشفها یعنى کشفهای صوری تا عالىترین آنها یعنى
کشفهای معنوی و انواع فناء و در نهایت ،فنای ذاتى را در بر مىگیرد.

گاهى نیز صدرا از مراتب ایمان به ظاهری و باطنى 2،صوری دنیوی و معنوی

اخروی 3،ایمان عینى اقتدایى تبعى و ایمان کشفى اشراقى 1و ...به عنوان درجات ایمان
عنوان مىکند .در این انقسام دوگانه تنها تفکیک ایمان حقیقى از غیرحقیقى آن مدنظر
بوده است .تداوم تقسیم در تقسیمات دوگانه ،تقسیم سهگانهای را زایش مىکند که ایمان

سماعى تقلیدی و ایمان برهانى و ایمان کشفى عیانى از این دستاند 2.این تقسیم بندی-

ها اگرچه به این میزان بسنده نشده است ،لکن نکته حائز اهمی ِت این تعدد بیانى،
آنجاست که این اقسام اعم از اقسام حقیقى و مجازی ایمان بوده و پذیرش این مراتب به
مثابه مراتب ایمان ،با اینکه تصدیق برهانى و قلبى را تنها نوع ایمان حقیقى بدانیم،
منافاتى ندارد .لذا حکیم شیرازی به ایمانى که از روی تصدیق لسانى از روی شک و
جهل باشد ،ایمانى لفظى عنوان داده و اطالق ایمان بر عمل جوارحى را نیز اطالقى
استعاری مىانگارد.

1

______________________________________________________
 .9شیرازی ،أسراراآليات ،ص21؛ تفسير القرآن الکريم ،ج ،4ص291؛ ج ،5ص999؛ ج ،1ص.915
 .2همان ،ج ،9ص.254
 .3همان ،ص.258
 .1همان ،ج ،4ص.994
 .2همان ،ج ،5ص999؛ ج ،1ص.915
ّ
ّ ّ
ّ
یسمى اإلقرار ایمانا کما ّ
 .1قد ّ
یسمى تصدیقا ،إال انه متى صدر عن شك أو جهل کان ایمانا لفظیا ال حقیقیا ...و
ّ
یسمى أعمال الجوارح ایمانا استعارة و تلویحا کما ّ
قد ّ
یسمى تصدیقا لذلک ... ،و الفعل لیس بتصدیق باتفاق
أهل اللغة(...شیرازی ،تفسير القرآن الکريم ،ج ،9ص.)254

تحلیل سرشت ایمان با تأ کید بر رو یکرد هستىشناسانه صدرالمتألهین به علم 923/

بنابراین مراتب ایمان را مىتوان در چهار قسم ایمان از روی لفظ ،ایمان از روی
تقلید و تبعیت ،ایمان از روی استدالل و برهان و ایمان ناشى از شهودات قلبى خالصه
کرد.
ایمان از روی لفظ عاری از علم و معرفت بوده و اساسا مشمول معنای حقیقى
ایمان نمىگردد.
ایمان از روی تقلید هم با تقید به عمل تنها ،به حقیقت ایمان مىرسد .به عبارتى
این مرتبه اگرچه واجد علم و معرفت و تصدیق و اعتقاد جازم بوده است لکن معرفتى
است که على الدوام در معرض زوال قرر دارد و این نقیصه را با عمل از بین مىبرد.
ایمان از روی استدالل و برهان را مىتوان معادل «علمالیقین» دانست که به علماء
و حکماء اختصاص دارد و از عنصر شهود خالى است.
مرتبهی ایمان شهودی هم که با دو مرتبهی «عینالیقین» و «حقالیقین» همراه
است ،به اخص از مومنان اختصاص دارد.

نکته :از شواهد قرآنى تشکیکى بودن ایمان مىتوان دستکم به آیه  4سوره فتح :ه َو
ْ
َّ َ ْ َ َ َّ َ َ
وب الم ْؤ ِم ِنی َن ِلی ْز َدادوا ِإی َمانا َم َع ِإی َم ِان ِه ْم؛ هر آینه خداوند سکینه
ل
ق
ى
ف
ة
ال ِذی أنزل الس ِکین ِ
ِ
و آرامش را بر قلوب صاحبان ایمان ،نازل کرد تا ایمانى بر ایمانشان افزوده گردد .و یا آیه
َ َّ
 995نساء( :یا أی َها ال ِذی َن َآمنوا ِآمنوا؛ ای کسانى که ایمان آوردهاید ،ایمان بیاورید ،و یا آیه
َّ
َ َّ َّ
ْ ْ ْ
ْ
 99مجادله :ی ْرفع الله ال ِذی َن َء َامنوا ِمنک ْم َو ال ِذی َن أوتوا ال ِعل َم َد َر َجات؛ خداوند درجه
ِ
مؤمنان و کسانى که به آنها علم عطاء شده است ،را رفیع مىگرداند ،اشاره داشت.
ایمان و کاربست قاعده اتحاد در آن
حسب مباحث پیش گفته در حقیقت ایمان ،وجودی بودن ایمان و همپوشانى آن با
معرفت در برخى از مراتب خود ،امکان بحث از علم (حضوری) و خاصیت ذومراتبى آن
را در مسأله ایمان بیش از هر مجال دیگری فراهم ساخته است .آن گونه که به هر میزان
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معرفت قلبى انسان نسبت به حقایق هستى افزونتر باشد ،حقیقت ایمان در او عمیقتر
بوده و مؤمن از مرتبه ایمانى واالتری برخوردار مىگردد .ایمان به معنای واقعى کلمه از
منظر صدرایى ،امری مشکک است که دامنه آن از تصدیق برهانى تا کشف عرفانى امتداد
یافته است و مؤمن در عالىترین درجات ایمان ،خو یشتن را به گونهای با عین هستى هم
آغوش مىبیند که کثرتى میان خود و مبدأش مشاهده نمىکند.
بر پایه قاعده اتحاد عالم و معلوم ساری در علم ،تصدیق متعلقات ایمان (که
مهمترین آن وجود مبدأ واحد یگانه باشد) ،گونهای از علم است که به موجب آن ،عالم یا
مؤمن با معلوم خود متحد شده و به هر میزان این پیوند شدیدتر مىشود ،کثرت موجود
نیز بیشتر رنگ مىبازد .این پدیده که از آن به «فناء» نیز تعبیر مىشود ،فرزند خلف
اصولى چون اتحاد عاقل و معقول از یک سو و وجودی بودن علم در حکمت متعالیه از
سوی دیگر است که در ادامه و در ضمن توضیح مقام فناء و انواع آن روشن مىگردد.
مقام فناء
واژه فناء از منظر لغت شناسان ،در مقابل بقاء و ماندگاری به معنای نابودی ،پیری و

فرتوتى ،نیستى  ،زوال و مانند آن آمده است 9.در کتاب العين ذیل ماده فنى نیز چنین
گفته شده که فناء نقیض بقاء است 2چه اینکه در لسان العرب نیز نزدیک به همین

معنا آمده است 3.در قاموس قرآن مقصود از فناء ،از بین رفتن ترکیب و صورت

ظاهری دانسته شده است 1.اما در اصطالح ارباب معرفت ،این مقام که از کماالت قوه
ِ
عملیه انسان و مرتبهای از مراتبش بهشمار مىرود ،دارای حقیقتى شامخ است که به سبب
______________________________________________________
 .9مهیار ،رضا ،فرهنگ ابجدی عربى -فارسى ،ص.172
 .2فراهیدی ،العين ،ج ،8ص.911
 .3ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیروت ،دار صادر9191 ،ق ،ج ،95ص.955
 .1قرشى ،سید على اکبر ،قاموس قرآن ،تهران ،دار الکتب االسالمیة9379 ،ش ،ج ،5ص.205

تحلیل سرشت ایمان با تأ کید بر رو یکرد هستىشناسانه صدرالمتألهین به علم 922/

همین رفعت ،هو یتش جز بر خدا و عباد کملش پیدا نمانده است.

9

جناب صدرا به نسبت مراتب چهارگانه عقل نظری ،چهار مرتبه نیز در عقل عملى
بنیان مىنهد که مرتبه چهارم و نهایى آن را فناء مىنامد .این مراتب عبارتند از تجلیه و
تخلیه و تحلیه و فناء و فناء آخرین مرتبه از عقل عملى است که نفس از ذات خود فانى

شده و در آن تنها به نظاره چهره جمال و جالل الهى مىنشیند 2.گرچه صدرا از کمال

نهایى عقل عملى تحت عنوان فناء یاد مىکند و گاهى نی ز از فناء به عنوان کمال عقل
نظری عنوان مىکند 3،اما بر اساس نظر نهایى وی از کمال ،فناء فرزند خلف اتحاد
عقل نظری و عملى در سالک دانسته مىشود با این وجود ،هر عارفى با رو یکردی
پدیدارشناسانه به توصیف این واقعیت پرداخته است که شاید وجه مشترک همه این
تعاریف ،زوال و انعدام تعین بشری انسان باشد.

1

______________________________________________________

َّ
َّ
 .9و العلم بکیفیته [ای الفناء] على ما هو علیه مختص بالله ال یمکن ان یطلع علیه اال من شاء الله من عباده
الکمل و حصل له هذا المشهد الشریف (قیصری ،داوود ،شرح فصوص الحکم ،تصحیح سیدجالل الدین
آشتیانى ،تهران ،شرکت انتشارات علمى و فرهنگى9915 ،ش ،ص.)949
 .2شیرازی ،الشواهد الربوبية فى المناهج السلوکية ،تصحیح و تعلیق سید جالل آشتیانى ،قم ،موسسه بوستان
کتاب9332 ،ش ،ص201؛ همو ،المبدأ و المعاد ،تهران ،انجمن حکمت و فلسفه ایران9321 ،ش ،ص215؛
همو ،شرح الهدايه االثيريه ،تصحیح مصطفى فوالدکار ،بیروت ،موسسه التاریخ العربى9122 ،ق ،ص249؛
همو ،مفاتيح الغيب ،تصحیح محمد خواجوی ،تهران ،موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى9313 ،ش،
ص.529
 .3همو ،تفسير القرآن الکريم ،ج ،5ص.282
ّ
 .1به برخى از این تعاریف بنگرید :الفناء هو أن یفنى عنه الحظوظ فال یکون له فى شىء من ذلک حظ و یسقط
ّ
عنه التمییز فناء عن األشیاء کلها شغال بما فنى به (...کالباذی ،محمد بن ابراهیم ،التعرف لمذهب اهل التصوف،
مصر ،مطبعة السعادة9133 ،م ،ص.)12
 هو اضمحالل مادون الحق علما ثم جحدا ثم حقا (...انصاری ،خواجه عبدالله ،منازل السايرين ،تصحیح علىشیروانى ،تهران ،دارالعلم9197 ،ق ،ص.)932
 الفناء هو فناء رؤیة العبد فعله بقیام الله على ذلک ،و هو شبه البقاء(...ابن عربى ،محیى الدین ،الفتوحاتالمکية ،بیروت ،دار صادر ،ج ،2ص.)933
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به هر روی تحلیل دقیقتر واقعیت فناء ،از توصیف انواع آن بهتر دانسته مىشود؛
چراکه برای آن در عرف عرفان سه مرتبه فنای افعالى ،صفاتى و ذاتى در نظر گرفته شده
است:
فنای فعلى یا توحید افعالى ،مقامى است که عارف در آن ،همه افعال را در همان
موطن وقوع فعل ،فعل حق مىبیند و در عین اینکه فعل را از مخلوق مىداند ،فعل الله
نیز مىیابد نه اینکه حق را فاعل بعید آن و یا فاعلى در سلسله فواعل طولىاش بیابد .در
این مقام ،خداوند به تجلى فعلى بر عارف ظهور مىکند.

9

فنای صفاتى یا توحید صفاتى ،فنایى است که حق با تجلى صفاتى بر عارف ظهور
مىکند و به موجب آن تمام اسماء و صفات به صفات الهى بازگشت مىکند و عارف با
زبان حالش فراز «باسمائک التى مألت ارکان کل شىء» را ترنم مىکند.

2

و در نهایت ،فنای ذاتى یا توحید ذاتى ،مقامى است که حق با تجلى ذاتى بر عارف
جلوه کرده و او همه ذوات را ذات الهى مشاهده مىکند و در این قسم اتحاد ادعایى
یادشده ،ظهور بیشتری مىیابد؛ چراکه تعین انسانى انسان زائل شده و وجود انسان به
وجود حق بازگشت مىکند که صدالبته این زوال به معنای زوال ذات انسان نبوده تا
محملى برای جریان وحدت و نه اتحاد در مقام باشد 3.صدرا در تأیید این نکته و در
شمارش انواع فناء ،فنای سالکان را بر دو قسم قرار داده است .یکى اینکه تعین ذاتى و
_____________________________________________________
 الفناء هو الزوال و االضمحالل(...کاشانى ،عبدالرزاق ،لطائف األعالم فى إشارات أهل اإللهام ،تحقیق وتصحیح احمد عبدالرحیم السایح و توفیق على وهبة و عامر النجار ،قاهره ،مکتبه الثقافه الدینیه9121 ،ق ،ج،2
ص.)271
 لیس المراد بالفناء هنا انعدام عین العبد مطلقا بل المراد منه فناء جهة البشریة فى الجهة الربوبیة (...قیصری،شرح فصوص الحکم ،ص.)911
 .9حسن زاده آملى ،حسن ،دروس معرفت نفس ،قم ،نشر الف الم میم9332 ،ش ،ص.525
 .2همان.
 .3نک .مالصدرا ،مفاتيح الغيب ،ص.481

تحلیل سرشت ایمان با تأ کید بر رو یکرد هستىشناسانه صدرالمتألهین به علم 927/

اسمایى سالک در حالت فناء از او زائل شود تا وجودش به وجود حضرت حق بازگشت
کند و تقید وجودیاش برداشته شود و دیگری آن است که صفات بشری فانى به صفات
الهى تبدیل شود بدون اینکه ذات وی مرتفع گردد:
«الفناء الذی للسالک على ضربین أحدهما أن یزول عنه التعین الذاتى و األسمائى
لیرجع وجوده إلى وجود الحق بارتفاع وجوده المقید و اآلخر أن یتبدل صفاته البشریة
بالصفات اإللهیة دون الذات.»...

9

حاصل آنکه عارف در مقام فناء ،با دستیابى به «حق الیقین» چنین مىیابد که در
سراسر عالم وجودی جز وجود حق نیست و حتى افعال و صفات و ذات خو یش را نیز
محو چنین موجودی مىبیند .البته در صحف عرفانى به مقامى باالتر از این نیز اشاره
شده از آن به مقام «بقای بعدالفناء» تعبیر مىکنند .برخى محققین معاصر در تحلیل این
مقام چنین آوردهاند:
«در این مرحله دیگر عارف با جذب شدن در دریای وصال حق و وحدت محض،
از کثرت نفس االمری واقعیات به یکباره غافل نمىشود .او در این مرحله هم حق خلق را
ادا مىکند و هم حق حق را .عارف واصل به این مقام است که توان دستگیری از دیگران
را نیز مىیابد و به میان خلق مىآید تا آنها را حقانى سازد .از چنین عارفى به کامل کمل
تعبیر مىشود .انبیاء و اولیاء همگى از کامالن مکملاند که حق تعالى ،آنان را برای
دستگیری بندگان به سو یشان فرستاده است».

2

تنها نکته مهم باقیمانده ،چگونگى توحید ذاتى و یا کیفیت زوال و اضمحالل عبد
پس از وصل به این مقام است .اساسا پرسش اساسى آن است که آیا عارف واصل به مقام
ِ
فناء ،صرفا به شهودی دست مىیابد که با آن وجودی غیر حق را مشاهده نمىکند و نمى-
______________________________________________________
 .9همان ،ص.595
 .2یزدان پناه ،سید یدالله ،مبانى و اصول عرفان نظری ،نگارش سید عطاء انزلى ،قم ،انتشارات موسسه آموزشى و
پژوهشى امام خمینى (ره)9331 ،ش ،ص.10
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بیند و یا اینکه واقعیتى در ورای این شهود وجود دارد که عارف با تالشى بلیغ و طاقت
فرسا خود را به این سطح مىرساند؟
گرچه بسیاری از کسانى که از وادی عرفان دور افتادهاند ،تحلیل اول را که از آن به
وحدت شهود هم یاد مىشود ،ترجیح مىدهند و با این ترجیح ،مسأله را به سطحى
پدیدارشناسانه فرومىکاهند ،لکن آنچه مقتضای فطرت سلیم و براهین قاطعه باشد،
نگاه دومى است که بر پایه آن انبوهى از حقایق برای انسان تجلى کرده و او بدین وسیله
از واقعیات هستى پرده مىگشاید .هرچند وجاهت بخشى به مسأله در فنای فعلى و
صفاتى چندان مشکل نمىنماید؛ لکن نگرانى اصلى در توحید ذاتى است که توجیه آن تا
حدودی سخت به ذهن مىرسد.
چنانچه تحلیل خود را از فنای ذاتى گونهای ارائه کنیم که بر پایه آن ،انسان با فنای
ذاتى رو به اضمحالل رفته و دیگر ذاتى از او باقى نمىماند ،به آسانى دو اشکال واضح
البطالن را پیش روی خود قرار نهادهایم:
اوال انسانى باقى نمانده تا او را با عنوان فناء نشان دهیم!
ثانیا انقالبى ذاتى رخ داده که بر اساس آن ذات عبد به ذات معبود تبدل یافته است!
الجرم با نظر به این اشکاالت ،تحلیلى باید به دست داد تا از محذورات پیش گفته
ایمن و پاسخى گو یا در برابر دورافتادگان از وادی عرفان به شمار رود .هرچند عرفان پژوهان
در این ساحت تالش کردهاند که با رو یکردهای مختلفى چون روانشناختى ،ارزششناختى،
معرفتشناختى ،وجودشناختى و وجودی -شناختى به این مسأله پاسخ دهند؛

9

لکن آنچه مسلم به ذهن مىرسد آن است که:
اوال چنین نیست که حاالت عرفانى ،مجرد احساس و شعوری باشند که عارف آن
را بدون هیچ منشأ و عامل بیرونى در درون خود درک مىکند؛ بلکه این حاالت
______________________________________________________
 .9کیاشمشکى ،ابوالفضل« ،تبیین عقالنى فنا در عرفان اسالمى» ،فصلنامه حکمت اسراء ،ش  ،4تابستان
 ،9910صص .902-19

تحلیل سرشت ایمان با تأ کید بر رو یکرد هستىشناسانه صدرالمتألهین به علم 921/

مجموعهای از تحوالت درونى است که در اثر صیرورت وجودی و حرکت باطنى در
درون نفس عارف مشتعل شده و در بسیاری از مواردی نیز منشأ اثر خارجى مىباشد.
ثانیا باید نظر داشت ذاتى که در فنای ذاتى مطرح مىگردد ،همان ذات مصداق
هو یت غیبیه الهى و غیب الغیوبى یا وجود البشرط مقسمى نبوده بلکه تعینى از ذات و
جلوهای از آن مىباشد .به عبارتى ،همانگونه که در تجلى فعلى و صفاتى ،فعل و صفت
الهى بر عارف تجلى کرده ،در فنای ذاتى نیز تعینى از ذات و لمحه ذاتى حضرت حق (و
نه کنه آن) بر عارف جلوهگری مىکند.

9

شاهد مسأله اینکه قیصری پس از آنکه قیامت را میعادگاه فنای خلق در رب شان مى-
داند و در آن زوال تعینات خلقى و فنای وجه عبودیت در وجه ربوبیت را به سان انعدام تعین

قطره در دریا انتظار مىکشد 2.او معتقد است همان سان که تعینات خلقى در خلق معلول
تجلیات الهى در مراتب کثرت است ،همچنین زوال این تعینات هم با تجلیات ذاتى
الهى در مراتب وحدت است که با اسمایى چون قهار و واحد و احد و فرد و صمد و غنى
و ...صورت مىبندد.

3

نتیجه
اگرچه از ظاهر کلمات صدرالمتألهین چنین برداشت مىشود که حقیقت ایمان همان
تصدیق و معرفت و به یک معنا از شئون عقل نظری تلقى مىشود کن با توجه به اینکه
مان بدون عمل ،ایمانى حقیقى نبوده ،نظر نهایى ایشان را باید معطوف به دو قوه عقل
ای ِ
نظری و عملى دانست و ایمانى را از نگاهش ،واقعى دانست که هر دو قوه عقل نظری و

عقل عملى را به خدمت خود در آورده باشد .چه اینکه ایمان با همپوشانى خود با
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حقیقت علم ،بسان علم ،امری مشکک است که دامنه آن از تصدیق برهانى تا کشف
عرفانى امتداد مىیابد .همچنین بر پایه قاعده اتحاد عالم و معلوم در علم حضوری و
حصولى ،تصدیق قلبى به متعلقات ایمان (که مهمترین آن وجود مبدأ واحد یگانه باشد)،
گونهای از علم است که به موجب آن ،عالم یا مؤمن با معلوم خود متحد شده و به هر
میزان این پیوند شدیدتر مىشود ،تکثر موجود میان آنها نیز بیشتر رنگ مىبازد .این
پدیده که از آن به فناء نیز تعبیر مىشود ،فرزند خلف اصولى چون اتحاد عاقل و معقول از
یک سو و وجودی بودن علم از سوی دیگر در حکمت متعالیه است.
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