
  یی مالصدرا و عالمه طباطبادگاهی از دمانی اقتیحق

Reality of Faith in the Perspective of Mulla Sadra and 
AllamaTabatabai 

  رضا اکبریان

Reza Akbarian 

  هفهیمه گلستان

Fahimeh Golestaneh   
  

  29/2/1391: دریافتتاریخ 

  27/4/1391: تاریخ تأیید
  

   :چکیده

ـا عـوالم        ییعالمه طباطبا  ـاظر ب  وجود انسان را مرکب از سه وجـود متن

ـالم    . داند ی منشیگانه جهان آفر  سه ـا ع از نظر او انسان توسط حـواس ب

 و توسط عقل با عالم عقل ارتباط الی با عالم خالیمحسوسات، توسط خ

 عتی که مالصدرا عوالم ثالثه را عقل، نفس و طبیدر حال . کند یبرقرار م 

 يصعود، عالم مثال را در پرتو نفس و اشتداد وجود و در قوس    داند یم

 است و آنچه ی و تبعی عرضياز نظر مالصدرا عمل امر. کند ی منییآن تب

 به ي صدورامی که قی است و بدن مثالی است نفس و ملکات نفسانیباق

.  و اعمال، توسط نفس انـشاء شـده اسـت       اتینفس دارد و بر اساس ن     

 عالم  ییدایاز نظر او پس از پ     . داند یس نم  را تابع نف   يوعالمه ابدان اخر  

 مرکب از بـدن و  یقتیعنوان حق  انسان بهي ابدان اخرو شیدایآخرت و پ  

 رو، روح با وجود مغایرت نیاز ا. کند ی مدایروح در عالم آخرت تحقّق پ

با بدن در این نشئه به نحوى با آن متّحد است که هوهویت میان آن دو           

 دو عنصر نظر انی مالصدرا از ممانی در باب ا اساسنیبر ا. کند صدق مى

 که تنها  مانی و معتقد است که ا     دهد ی م يو عمل، اصالت را به بعد نظر      

 وجود انسان است، تنها از سنخ علم بوده و          یعامل سعادت و جاودانگ   

 ییاما عالمه طباطبا. دیای ی در حد علت معده تنزل مگاهی جانیعمل در ا

 عی رفیگاهی عمل جاي برا ان و اعمال و کردار او، متفاوت به انسیبا نگاه

 و معتقد است که سعادت انسان در گرو هر  شود  یو در حد نظر قائل م     

ـته از علـم و عمـل       مانی ا يو.  اوست ی و عمل  يدو بعد نظر    را برخاس

 و معده در نظر ی و نه تبعی اصلی عمل، نقشي رابطه برانی و در اداند یم

 فیـ  خارج کردن عمل از حـوزه تعر       نی در ع  ییعالمه طباطبا . ردیگ یم

 فی به نحو ظرنهی زمنی در ای انسانشاتی نقش گرادنی کششی با پمانیا

 .کند ی مشخص مزی حوزه را ننی عمل در اتی اهمیقیو دق

  

شناسـی   انسان، معرفت نفس، نظر و عمل، انـسان     : ها  کلیدواژه

  .ییفلسفی، مالصدرا، عالمه طباطبا

Abstract: 
AllamaTabatabai considers the existence of human 
being a compound of three types of existence 
parallel with the three realms in the world of 
creation. In his opinion, man communicates with 
the sensible world through senses, with the world of 
imagination through imagination, and with the 
world of intellect through intellect. However, 
MullaSadra considers the intellect, soul and nature 
as the three realms, explaining the world of 
imagination in the light of soul and its existential 
intensification in the ascending arc. According to 
MullaSadra, action is an accidental and subsequent 
thing. What survives is the soul and soul faculties, 
and the ideal body having subsistence of issuing on 
the soul. It is created by the soul based on intentions 
and actions. Allama does not consider the 
eschatological bodies subsequent to the soul. In his 
opinion, after the advent of eschatological world, 
and the emergence of eschatological bodies, man 
appears as a reality composed of body and spirit in 
the eschatological world. Thus spirit in spite of its 
otherness with the body in this realm of existence, is 
united with it in a way that it -is- it-ness applies to 
them. Therefore, concerning faith, MullaSadra 
attaches principality to the speculative aspect rather 
than practical. He believes that faith-which is the 
only origin of happiness and the eternity of the 
existence of human being, is a matter of knowledge 
while practice is just a preparing cause. However, 
Allama has a different view towards man and his 
deeds, attaching a position as high as speculation to 
practice. He holds that the happiness of human 
being lies in both speculation and practice. He 
considers faith originating from knowledge and 
practice giving practice a principal role. Secluding 
practice from the field of the definition of faith, and 
presenting the role of human inclinations in this 
regard, he determines the significance of practice in 
this field in a delicate way.  
 
Keywords: human being, self knowledge, 
speculation and practice, philosophical 
anthropology, MullaSdra, AllamaTabatabai. 

                                                
 نویسنده مسئول (دانشیار دانشگاه تربیت مدرس(.                                                                         Dr.r.akbarian@gmail.com  

 Associate Prof of Tarbiat Modarres University (Cornesponding Auther). 
 ارشد، فلسفه و کالم اسالمی، دانشگاه تربیت مدرسشناسرکا .                                                      golestanmehr@yahoo.com    

  M.A Student of Islamic Philosophy and Kalam of Tarbiat Modarres. 

  

 32 تا صفحه 23از صفحه  / 1391پائیز و زمستان / دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت صدرایی 



  24  ـ1391 شماره اول، پائیز و زمستانسال اول،                                                                     حکمت صدرایی       علمی ـ پژوهشیفصلنامه دو

 

 

  

  مقدمه

گرایش به مبدأ جهان و کشش درونی به سوي حقیقتی 

که عالم بدان تکیه دارد، در کنار میل بـه جـاودانگی و         

. سعادت، دو دغدغه مقدس و دیرپاي انسان بوده است 

ادیان الهی و توحیدي که از حقیقت انسان و ویژگی و    

د، تنهـا راه  ابعاد منحصر به فرد او به خوبی آگاهی دارن 

» ایمـان «منحصر به فرد پاسخ به این دو نیاز انـسان را            

کنند؛ به همین دلیل، ایمان یکـی از مفـاهیم           معرفی می 

اما این کلمـه اساسـی در    . کلیدي ادیان توحیدي است   

هاي متفـاوتی   طول سیر تاریخی خود، معانی و جایگاه    

را به خود دیده است و هـر دیـن و فرقـه بـر اسـاس              

هـاي مـورد قبـول خـود بـه تفـسیر آن             لفهاصول و مؤ  

 مثال، مفهوم ایمان در مسیحیت  عنوان   به .پرداخته است 

حتی . با مفهوم آن در اسالم یا یهودیت، یکسان نیست        

نیز در باب تفسیر ایمان،   در میان فرق مختلف اسالمی      

  .خورد نظرهاي اساسی به چشم می اختالف

فه خـصوص فلـس    ایمان در میان مباحث فلسفی بـه      

هاي قرآنـی    که آمیختگی خاصی با اسالم و آموزه        اسالمی

دارد، نیز از جایگاه واال و ارزشمندي برخـوردار اسـت و            

صورت صریح یـا ضـمنی     به  بسیاري از فیلسوفان اسالمی 

  .اند در میان مباحث خود به بحث از ایمان نیز پرداخته

ایــن نوشــتار در پــی بررســی آراء و نظــرات دو 

 نـام حکمـت متعالیـه، مالصـدرا و          فیلسوف صـاحب  

  . عالمه طباطبایی، در باب حقیقت ایمان است

با توجه به تسلط هر دو فیلسوف در زمینه آیـات   

و با توجه به جامعیت مباحث      ) ع(قرآن و روایات ائمه   

رسـد کـه       مـی  نظـر    بـه  مربوط به ایمان در آثار ایـشان      

بررسی حقیقـت ایمـان از دیـدگاه ایـن دو فیلـسوف،         

ارزشمند و جامعی را از زوایاي مختلف در این مطالب 

  . دهد زمینه در اختیار خوانندگان قرار 

  دیدگاه مالصدرا تعریف ایمان از -1

مالصدرا در آثار خود با تعابیر مختلف به تعریف ایمان 

اما در همه این تعابیر ایمان از جـنس علـم           . پردازد  می

ـ    معرفی شده است؛ البته علمی       ل زوال یقینی که غیرقاب

  .بود است و در دنیا و آخرت همراه مؤمن خواهد 

توان گفت که جوهره اصـلی ایمـان از           ترتیب می  بدین

در تعاریفی کـه     .دیدگاه مالصدرا علم و معرفت است     

دهـد کمتـر بـه بیـان معنـی       مالصدرا از ایمان ارائه می  

شود و در اکثر این تعاریف ایمان  مطلق ایمان اشاره می

  .استدینی لحاظ شده 

مالصدرا ایمان دینی را، علـم بـه اصـول دینـی،            

ها و پیامبرانش    اش و کتاب    یعنی علم به خدا و مالئکه     

، 1366صـدرالدین شـیرازي،   (داند   و روز رستاخیر می   

و معتقد است که ایمان با اسالم که صرف اقرار          ) 1 ج

صدرالدین شیرازي،  (به شهادتین است، متفاوت است      

صدرالدین (ایمان، قلب است   زیرا محل   . )2 ، ج 1366

 در واقع ایمان دینی، اعتقـادات  .)1 ، ج1366شیرازي،  

اي است که از راه برهان      یقینی مخصوص و علوم حقه    

یا مکاشفه براي فرد حاصل شده و این علوم به نحوي     

باشـد   در جان فرد رسـوخ یافتـه کـه قابـل زوال نمـی        

  .)3 ، ج1366صدرالدین شیرازي، (

ان دینـی از دیـدگاه وي داراي   چه کـه در ایمـ    آن

. اهمیت است، علم به اصول دین به نحو یقینی اسـت          

یعنی فرد، خداوند و افعال و صـفات و سـایر اصـول             

گاه در برابر آن دچار  اي بشناسد که هیچ گونه  بهدینی را 

از نظر او ایمان دینـی واقعـی در         . شک و تردید نشود   

اي گرفتار    هابتداي امر، همان ایمان پایانی است و لحظ       

چنـین  . جهل و شـک و تردیـد و زوال نخواهـد شـد            

ایمانی از دید وي ایمان واقعی و اصل نیکبختی و خیر  

صـدرالدین شـیرازي،    (حقیقی و شـرف ذاتـی اسـت         

   .)3 ، ج1366

  تعریف ایمان از دیدگاه عالمه طباطبایی  -2

از دیدگاه عالمه طباطبایی ایمان صـرف ادراك نیـست     

از پـذیرایی و قبـول مخـصوصی از    بلکه عبارت است  

. کـه درك کـرده اسـت      چـه      آن ناحیه نفس، نسبت بـه    

شـود نفـس در برابـر آن ادراك و        قبولی که باعث مـی    
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طباطبـایی،  (کنـد، تـسلیم شـود       آثاري که اقتـضاء مـی     

  .)11، ج1374

در واقع از دیدگاه عالمه طباطبایی ایمان بـه چیـزي    

ه یک مطلب به    زیرا علم ب  . مؤخر از علم به آن چیز است      

گانـه آن قـضیه یعنـی     این معناست کـه بـین اجـزاي سـه     

موضوع، محمـول و نـسبت، بـه وسـاطت نفـس پیونـد              

ایـن پیونـد    . مستحکم و غیرقابل زوالی برقرار شده است      

    ر و در  ثابت که فراتر از تصو تـصدیق اسـت، گـره و    حد 

عقدي است که نفس بین اجزاي داخلی قضیه برقرار کرده 

  .یوند همان علم نفس به آن قضیه استاست و این پ

است   اما ایمان به مطلبی امري مؤخر از پیوند علمی       

که بین خود نفس   و آن عبارت است از گره و عقد دومی          

شود نفس نـسبت      شود که سبب می     و آن قضیه برقرار می    

که برایش حاصل گشته، گرایش یابد و آن را      به آن علمی    

شود نفس در برابر آن علـم        یپذیرفتنی که سبب م   . بپذیرد

  .و آثاري که اقتضاء دارد، تسلیم شود

ایمان از دیدگاه عالمه در واقع همـین عقـد دوم           

قلب است، همان چیزي که در آثار عالمه بـا تعـابیري       

  : شود از آن یاد می» التزام عملی«همچون 

ایمان به معنـاي اذعـان و تـصدیق چیـزي و            «

، ج 1374بـایی،  طباط(» التزام به لوازم آن است  

15 :4-5 .(  

از دیدگاه عالمه ممکن است کسی علم به مطلبی 

داشته باشد، اما هنوز ایمان بـه آن نداشـته باشـد و در           

که علم دارد التـزام عملـی       چه     آن مرتبه عمل نسبت به   

مانند بسیاري از معتادین که با وجود علم . نداشته باشد

ه ترك این  به مضرات و خطرات مواد اعتیادآور، قادر ب       

باشند؛ زیرا هنوز بـین علـم بـه          عادت زشت خود نمی   

ضرر و زیان و نفس معتاد پیوند و گره عمیقی برقـرار           

  .نشده است

البته در اندیشه عالمـه ممکـن نیـست کـسی بـه          

جـزم و   که     این چیزي ایمان صحیح داشته باشد، بدون     

لذا در اندیشه عالمه،    . یقین علمی نصیب او شده باشد     

  .باشد ناپذیر آن می  ایمان و قرین جداییعلم مالزم

توان گفت که ایمـان در اندیـشه     پس در واقع می   

عالمه، تنها از سـنخ علـم نیـست؛ بلکـه از دو مؤلفـه               

چنان چه خود   . شود  تشکیل می » التزام عملی «و  » علم«

  :فرماید او می

ایمان به هر چیز عبارت است از علـم بـه آن          «

ف علم و یقـین     پس صر . با التزام عملی به آن    

به وجود چیزي بدون التزام عملی، ایمان به آن 

  ).241: 18، ج 1374طباطبایی، (» چیز نیست

ترتیب در گـام اول و در نخـستین مقایـسه            بدین

توان گفـت    بین نظرات مالصدرا و عالمه طباطبایی می      

که ایمان از از دید مالصدرا و عالمـه مبتنـی بـر علـم           

  :است؛ با این تفاوت که

اندیشه مالصدرا تنها مؤلفه اساسی و ضروري   در  

ایمان، علم است و عمل تنها نقش علت معده را دارد و 

مالصـدرا در فرازهـایی از   . عرضی است  امري تبعی و  

     ر شـدن مـوقعیتی سـخن       آثار خود به صراحت از میس

ترین عملی و تنها     گوید که فرد بدون انجام کوچک       می

قیقت ایمان دست واسطه حصول علم و معرفت به ح به

ایـن نـوع معرفـت      ). 1380صدرالدین شیرازي،   (یابد  

اگرچه از نظر او نوعی معرفت خاص و یقینی است که 

تنها با علم برهانی خاص و یا با علم شهودي به دست 

  .آید اما به هر ترتیب چیزي به جز معرفت نیست می

اما در اندیشه عالمه طباطبایی، ایمان از دو مؤلفه         

زام عملی تـشکیل یافتـه اسـت و اگرچـه از            علم و الت  

دیدگاه وي خود عمل خارج از محدوده تعریف ایمان         

باشد، اما التزام عملی یعنی گرایش به سمت معلوم           می

  .و تسلیم شدن در برابر آن، مؤلفه ضروري ایمان است

ممکن است گفته شود که این تفاوت مشهود بین 

ت و افتراقـی    دیدگاه مالصدرا و عالمه طباطبایی، تفاو     

دهـد و     است که تنها در مرتبه الفاظ خود را نشان مـی          

در مرتبه عمل و حقیقت، واقعیت چیزي جز همسانی          

زیـرا معرفتـی کـه از دیـدگاه مالصـدرا           . نخواهد بـود  

 دهـد معرفتـی اسـت کـه     حقیقت ایمان را تشکیل مـی  
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هاي خاص خـود، بـدون شـک، التـزام             ویژگی دلیل  به

  .واهد داشتعملی را نیز به دنبال خ

در پاسخ به ایـن اشـکال بایـد بگـوییم کـه ایـن        

هاي لفظی اسـت و     تفاوت دیدگاه چیزي وراي تفاوت    

از یک تمایز اساسـی بـین نظـام فلـسفی مالصـدرا و              

گیرد و آن تفاوت نگرش  عالمه طباطبایی سرچشمه می

در باب حقیقت انسان و رابطه نظر و عمل است که در 

  .پردازیم یادامه به بحث پیرامون آن م

  رابطه نظر و عمل -3

توجه به ابعاد مختلف وجـود انـسان و نقـش آنهـا در           

تعیین سعادت و جاودانگی انسان مقوله بـسیار مهمـی         

نخستین . است که همیشه مورد توجه قرار گرفته است         

بـاره پرداختنـد افالطـون و     کسانی که به بحث در ایـن  

  .ارسطو بودند

ا ابعاد وجود انسان ارسطو در آثار خود در رابطه ب

هـا مربـوط      از دو قوه عقالنی که یکی به ادراك هست        

هـا کـه بـا اختیـار و           شود و دیگري به ادراك بایـد        می

او از این دو قوه به . کند شود اشاره می گزینش انجام می

  .کند هاي عقل نظري و عقل عملی یاد می  ترتیب با نام

نـام  وي عالوه بر این دو قوه از قوه سازنده نیـز            

برد که حاکی از معرفـی علـوم تولیـدي اسـت کـه          می

  . کند  می تأمینهدف غایی معرفت را

بندي فلسفه و حکمـت کـه         بر اساس این تقسیم   

مساوي شناخت و از جنس ادراك است در ارتباط بـا           

فاعل خود یعنی انسان به دو بخش حکمـت نظـري و       

  .شود حکمت عملی تقسیم می

وري است که   دار شناخت ام    حکمت نظري عهده  

یعنـی  . چه مـا باشـیم و چـه نباشـیم موجـود هـستند            

ــست  ــسان نی ــار ان ــن . وجــودش در اختی ــناخت ای ش

موجودات را شناخت نظـري و علـم مربـوط بـه ایـن        

  .شناخت را حکمت نظري گویند

 دار شناخت اموري است که      حکمت عملی عهده  

کـی اسـت و اگـر انـسان         شان به اراده انـسان متّ     تحقّق

 مانند شریعت، قانون،    ؛یابند   نمی  تحقّق رنباشد، این امو  

  .اخالق، فقه و حقوق

غایت فلسفه در بخش حکمت نظري، اسـتکمال      

علمی نفس و غایت فلسفه در بخش حکمـت عملـی           

  .کسب فضایل و انجام عمل خیر است

ارسطو حکمت یا فلسفه عملـی را از آن جهـت           

سازد که آنچـه در قلمـرو عقـل عملـی اسـت       جدا می 

  . است و رو به سوي عمل داردانجام دادنی

پس از ارسطو که حکمت را به دو و یا به قـولی        

به سه دسته بزرگ تقسیم نمـود بـا آنکـه تغییراتـی در        

بندي علوم توسط بعضی از دانشمندان مـشاهده          تقسیم

بـر همـان روش ارسـطو سـیر       آنهـا شود اما عمدتاً  می

در میان آنان حکمت عملی کمتر مورد بحث        . اند  کرده

ده و یا اگر به آن توجه شده است از زاویه یا زوایاي بو

  .خاصی مورد بررسی قرار گرفته است

حتــی مالصــدرا هــم کــه در مــسائل اساســی از 

 عربـی  حکمت اشراقی سهروردي و سنت عرفانی ابـن      

بنـدي ارسـطو     پذیرفته است با اعتقـاد بـه تقـسیم    تأثیر

وي اگـر   . درباره ابعاد وجود انسان سخن گفتـه اسـت        

به مسائل عملی و یا ارزش افعال انـسانی بـیش از    چه  

فالسفه ماقبل خود توجه کرده اسـت؛ امـا در اندیـشه            

وي نیز حکمت عملی از آن جهت کـه رو بـه سـوي              

عمل دارد کمتر مورد توجه قرار گرفته اسـت و جنبـه            

  .ادراکی آن از اهمیت باالتري برخوردار بوده است

را عـوالم  گانه جهان آفـرینش      مالصدرا عوالم سه  

داند و معتقد است که انـسان         عقل، نفس و طبیعت می    

متعلق به عالم نفس اسـت و تمـام حقیقـت انـسان را              

  . سازد نفس او می

از دیدگاه مالصدرا نفس انسان از آن حیـث کـه           

او اگرچـه بـراي     . مجرد است ماهیتی جز ادراك ندارد     

روح انسان از آن جهت که با عالم امر در ارتباط است          

 آن جهت که با بـدن مـادي رابطـه دارد، دو بعـد               و از 

گیرد، اما ماهیت هر دو بعـد   نظري و عملی در نظر می    

ــی ــست و   را از جــنس ادراك م ــد؛ یکــی ادراك ه دان
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ها و دیگري ادراك بایدها و نبایدهاي مربوط به           نیست

  او گـرایش و عمـل انـسان را نیـز جـزء      . عمل انـسان  

  .ردآو شمار می هاي ادراکی وي به جنبه

بر اساس چنین دیدگاهی نقش عمـل و اراده در          

تعیین سعادت انسان کـه از راه اسـتکمال نفـسش بـه             

یعنی عمـل   . آید نقشی عرضی و تبعی است       دست می 

از آن جهـت کـه ادراکــی در پـی خـود دارد یــا از آن     

کنـد مـورد    جهت که نفـس را آمـاده درك بیـشتر مـی        

  .گیرد توجه قرار می

شه خـود بـیش از سـایر        مالصدرا اگرچه در اندی   

کند اما همواره     فالسفه به عمل و اراده انسان توجه می       

. کند   علتی معده براي ادراك توجه می      عنوان   به به عمل 

گردانـد و بـر     مـی   او حقیقت عمل و اراده را به علم بر        

همین اساس در باب فاعلیت خداوند در مرتبـه فعـل،           

ذات، علـم  داند و در مرتبه  علم به فعل را عین فعل می 

پذیرد کـه خـود       اجمالی در عین کشف تفصیلی را می      

  .داند  فعل کافی می تحقّقعلم را نسبت به فعل براي

مالصدرا در باب اراده انسان نیز بر اساس تقـدم          

راند و معتقـد اسـت کـه آنچـه            علم بر اراده سخن می    

گیـرد علـم     و بالـذات صـورت مـی   اصیل است و اوالً  

گیـري    بعـدي سـبب شـکل     است و این علم در مرتبه       

  .شود عمل و اراده می

چنین نگرشی در باب ساحات وجودي انـسان و    

هاي فلسفی کـم   بندي حکمت بر نظام   به تبع آن تقسیم   

و بیش حاکم بود و در این نگـرش همـواره حکمـت             

نظري و ادراك مقدم بر حکمت عملـی و اراده انـسان      

عالمـه طباطبـایی بـا تفـسیر جدیـدي از       که     این بود تا 

وجود، علیت و رابطه حق تعالی با انسان و جهان، بـه            

بنـدي قبلـی در بـاب حکمـت و انـسان              جاي تقـسیم  

بندي دیگري ارائه کرد کـه در آن عمـل و نظـر              تقسیم

طریـق سـخنان    گیرنـد و بـدین    دوشادوش هم قرار می   

جدیدي در بـاب حکمـت، انـسان، چیـستی عمـل و             

  .جایگاه آن در تعیین سعادت انسان ارائه کرد

توان به جـاي      بندي عالمه طباطبایی می     در تقسیم 

تقسیم حکمت بـه حکمـت نظـري و عملـی، تقـسیم         

حکمت به آنچه مربوط به خداست و آنچه مربوط بـه           

  .جهان و انسان است را قرار داد

بندي این است که انسان، عـدل   مزیت این تقسیم  

چـه    آنگیرد و شناخت حقیقت او و هر      جهان قرار می  

ست از جمله اعمال و رفتار انـسان مـورد         مربوط به او  

در این نگرش شـناخت انـسان و        . گیرد  توجه قرار می  

 عدل جهـان   عنوان   به هاي شناختی و رفتاري او      ویژگی

آفرینش و نیز استکمال و سعادت او هم با نظـر تـوأم            

  .است و هم با عمل

وجـود انـسان را مرکـب از سـه     عالمه طباطبایی  

. دانـد  گانه جهان آفرینش می    وجود متناظر با عوالم سه    

توسط حواس بـا عـالم محـسوسات،        از نظر او انسان     

توسط خیال با عالم خیال و توسط عقل با عالم عقـل             

  .کند ارتباط برقرار می

 عالمه در باب ابعاد وجودي انسان، عالوه بر دو         

بعد عقل نظري و عقل عملی کـه مـاهیتی جـز ادراك            

د و آن را بـه عمـل،        گیـر    در نظر می     ندارد، بعد سومی  

اراده و گرایشات انسان مستقل از شـئون ادراکـی وي           

عالمـه در بـاب اراده خداونـد و        . دهـد   اختصاص مـی  

انسان قائل به نوعی فاعلیت است که در آن معناي عام    

اراده که مرادف بـا دوسـت داشـتن و گـرایش اسـت              

صادق است؛ بدون آن که مستلزم این قـول باشـد کـه        

  .به فعل استاراده همان علم 

عالمه این سخن را هم در مرتبه ذات حق مطرح         

نـه در مرتبـه ذات، اراده   . کند و هم در مرتبـه فعـل    می

ثانوي و تبعی است و نه در مرتبه فعل، چنین وضعیتی       

ــود  . وجــود دارد ــالق وج ــن ســخن روى اط ــه ای پای

گذاشته شده که احاطه تامه به همـه اشـیاء      ) واقعیت(=

تعالى به واسطه اطالق ذاتـى    حقطبق این سخن،  . دارد

که دارد نسبت به هر موجود محدودى که فرض شود،          

از هر جهت، محیط و مستولى بوده و واقعیـت همـان            

ــى  ــدود، ب ــاحت    مح ــه س ــانعى ب ــب و م ــیچ حاج ه
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آورد و علم، جز حـضور چیـزى         اش روى می   کبریایى

براى چیزى نیست و در این صـورت هـر چیـزى بـه              

 خواهد بود نه با توسط آلت نفس وجودش، معلوم وى

البته الزم ایـن    . و ابزار ادراك و حصول صورت علمیه      

مطلب این خواهد بود کـه از هـر صـفت، حقیقـت و              

اصلش در مورد حق سبحانه اثبـات و قیـود عـدمى و             

بـدین  . حدود و خصوصیات امکانى از وى سلب شود   

ترتیب هم علم در مرتبه ذات و فعل به طریق فلـسفی           

عالمه حکمت عملى خود را . شود و هم اراده تبیین می

کند که در آن     در چنین چارچوبی ارزیابى و تحلیل می      

 . اراده و عمل همانند عقل و نظر اهمیت دارد

نظـري در بـاب ابعـاد        چنین تفـاوت و اخـتالف     

تـري اسـت و آن        وجودي انسان مولد اختالف اساسی    

نگرش این دو فیلسوف در بـاب حقیقـت و چیـستی             

  .تعمل اس

  حقیقت عمل  -4

مالصدرا معتقد است که عمل به خودي خـود چیـزي       

لذا هیچ حظـی از بقـاء و        . جز حرکت و انفعال نیست    

ثبوت ندارد، ولی زمانی که عمل تکرار شود از تکـرار           

آیـد و مـستحکم    عمل، اثر و حالتی در نفس پدید مـی  

شود و هرچه این تکـرار فعـل بیـشتر شـود، حـال           می

شود کـه رسـوخ بیـشتري در        لکه می کم تبدیل به م     کم

شود که فعل مناسب این ملکـه،         نفس دارد و سبب می    

  .بدون مشقت و رنج از نفس صادر شود

شـود،   پس عمل به خودي خود چون معدوم مـی  

در  در پـس آن حـالی      که     این خیر و منفعتی ندارد، جز    

تر شده و آمادگی      شود و آن حال راسخ      نفس ایجاد می  

 دریافـت معـارف الهـی، بیـشتر         نفس و قلب را بـراي     

پس در مرحلـه اول ارزش عمـل بـه حـال و             . کند  می

  1.آید اي است که در پی آن به وجود می ملکه

به نظر مالصـدرا منظـور خداونـد از عمـل در       

ها اشاره به کتابت اعمـال شـده اسـت،     آیاتی که در آن 

ملکات و صفاتی است کـه در اثـر اعمـال بـه وجـود             

 وگرنـه . )5 ، ج1366  صـدرالدین شـیرازي،  ( آینـد  می

 هــستند کــه   هــایی عــدمی  وي اعمــال پدیــدهنظــر بــه

هـا    ها و عذاب    صالحیت علت واقع شدن براي پاداش     

 .)33: 5 ج، 1366  صدرالدین شیرازي،(را ندارند 

علت معدوم واقع شدن عمل این اسـت کـه دار            

آخــرت، ســراي زنــدگی اســت و زنــدگی از دیــدگاه 

ادف علـم و معرفــت اسـت، لــذا مــواد   مالصـدرا متــر 

اشخاص آخرت، تصورات باطنی و تأمالت قلبی است 

صدرالدین (نه حرکت ظاهري که وابسته به ماده است         

  .)5 ج، 1366  شیرازي،

مالصدرا انسان را نفس و نفس را وجـود واحـد         

داند که در ذات و گـوهر خـود دائمـاً در           ذومراتبی می 

  . تحول و سیالن است

با تبیین وجودي نفس و اثبـات جـسمانیه         مالصدرا  

الحدوث و روحانیه البقاء بودن آن جاودانگی انـسان را از         

کند و معتقد است اعمـال   طریق جاودانگی نفس تبیین می  

انسان با تبدیل شدن بـه ملکـات نفـسانی بـه جـاودانگی         

به عبارت دیگر از نظـر مالصـدرا عمـل، امـري       . رسد  می

قی است نفـس و ملکـات   عرضی و تبعی است و آنچه با     

نفسانی است و با مرگ، آنچه به عالم برزخ و از آنجـا بـه    

شود چیزي جز بدن مثـالی نیـست         عالم آخرت منتقل می   

که قیام صدوري به نفس دارد و بر اساس نیات و اعمال،            

توسط نفس که اشتداد وجـودي دارد و مراحـل مختلـف        

ـ   . وجود را طی کرده انشاء شده است  ن مالصـدرا عـین ای

ــدان اخــروي دارد ــدان . نظــر را در مــورد اب از نظــر او اب

اخروي در عالم آخرت تابع نفس و توسط آن بر اسـاس            

  . شود نیات و ملکات انشاء می

امـا عالمـه کــه در بـاب انـسان و جــاودانگی او     

کنـد انـسان      سخنی متفاوت با مالصدرا دارد اثبات می      

در دو جهت جاودانه اسـت یکـی جهـت نظـر کـه از         

ی شبیه سخن پیـشینیان اسـت و دیگـري جهـت        جهات

او معتقد است پس از برپایی قیامت کبري عـالم   . عمل

دنیا با تمام استلزاماتش که یکی از آنهـا ابـدان دنیـوي      

او ابدان اخـروي  . شود است، تبدیل به عالم آخرت می     
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از نظر او پـس از پیـدایی عـالم    . داند  را تابع نفس نمی   

عنــوان   انــسان بــهآخــرت و پیــدایش ابــدان اخــروي

  تحقّـق حقیقتی مرکب از بدن و روح در عالم آخـرت        

از این رو روح با وجود مغایرت بـا بـدن           . کند  پیدا می 

در این نشئه به نحوى با آن متّحد است کـه هوهویـت      

 و در این عـالم بـدن انـسان          کند میان آن دو صدق مى    

همان بدن دنیوى و انسان بعینه همان شـخص انـسان            

از نظر عالمه طباطبایی فعل انـسان        .د بود دنیوى خواه 

 بعـد از    اگـر چـه     آدمـی  همیشه زنده و جاوید است و  

شـود، ولـی آن       زمانی، از اعمال پیشین خـود دور مـی        

کار در ظرف خود در عالم رخ داده اسـت و اثـر دارد              

  .و نابود شدنی نیست

البته عالمه معتقد است که براي ظواهر اعمال مـا    

. نمایاند  د که آن در نشئه دیگر رخ می       باطنی وجود دار  

سان بر حسب ظاهر، با یک نظام   انوي معتقد است که     

کـه   د و از آن جـایی کن قراردادى و اعتبارى زندگى مى 

مر اعتبارى تکیه به یک امر حقیقى و تکوینى دارد       ا هر

بـر   پـس انـسان   ،)1373مطهـري،  (که تحت آن است   

یعـى و   حسب باطن و حقیقت امـر، در یـک نظـام طب           

  .برد تکوینى به سر مى

ها در ایـن      لذا عالمه معتقد است که اعمال انسان      

گیرد؛  دنیا اگر چه بر اساس یک نظام اعتباري شکل می

ها در  اما این اعمال داراي حقیقتی هستند و حقیقت آن  

سراي دیگر اسـت و در قیامـت همـه اعمـال گذشـته         

 انسان مـشهود و در محـضر اوسـت و هـیچ کـس در              

ایــشان . عمــل از آن اوسـت، تردیــدي نـدارد  ه کـ  ایـن 

معتقدند که ممکـن نیـست کـه موجـودي و از جملـه       

  .، به کلی و از کل نظام محو شود عمل انسان

  : فرماید اهللا جوادي آملی در توضیح این مطلب می آیت

چیزي که موجود شد، منعدم گشتن که   اینتوضیح«

عین همان شیء از همان مقطع خـاص وجـودي،          

ن منتفی شدن آن از مجموعه دایره هـستی        هم چنی 

که عین آن مقطع خاص را هم در بر دارد، تناقض           

اما عدم نسبی آن که در مقطع دیگر از دایره        . است

لیکن نقیض وجـود آن     . هستی است، ممکن است   

  .)346: 8 ، ج1388جوادي آملی، (» نیست

 ممکـن اسـت کـه آن    :فرماید که وي در ادامه می  

 نقص پیشین خـود را از دسـت         شیء در سیر وجودي   

تر دربیاید و روشن است کـه         بدهد و به صورتی کامل    

  .چنین تبدیلی هرگز انعدام نخواهد بود

عالمه معتقد است که هیچ عملی عامـل خـود را        

کند؛ زیرا بین آن عمل و عامل رابطـه علـی و           رها نمی 

. باشد معلولی برقرار است و عمل معلول عامل خود می

عمل صالح مایه تکامل و . ست یا طالحعمل یا صالح ا

حریت و عمل طالح مایه هبوط و بردگی عامل خـود           

خواهد بود و هر کس کنار سفره اعمـال، محـصول و            

  .چشد میوه تلخ یا شیرین کارهاي خود را می

پس از دیدگاه مالصدرا عمل به خودي خود امر         

است و صالحیت ورود به نشئه دیگر ندارد؛ اما         عدمی  

عتقد است که عمل به خـودي خـود حقیقتـی           عالمه م 

جاودان و غیرقابل معدوم شدن است و عمـل نیـز بـه           

مثابه معرفت در تعیین سرنوشت انسان در سراي دیگر     

  .نفش دارد

حقیقت انسان را نفس و عمل را شأنی         مالصدرا

از شؤون نفس از آن جهت که در ارتباط با بدن اسـت      

 وابـستگی روح  داند و از آن جایی که معتقد اسـت        می

رود و کمال  به بدن در مراتب باالتر وجودي از بین می    

د و جدا شـدن اسـت در نتیجـه از         روح در همین تجرّ   

دیدگاه او عمل نیز در مراتب باالتر وجودي، ارزش و           

سبب ارتقـاء و کمـال   چه    آن اعتباري نخواهد داشت و   

باشـد     در هر مرتبـه از مراتـب وجـود مـی            نفس آدمی 

ـ    لـذا بـراي عمـل در تعیـین         . ش اوسـت  معرفت و دان

سرنوشت انسان نقشی تبعی قائل است و اصالت را در 

  .داند این زمینه از آن علم و معرفت می

اما عالمه براي عمل، حقیقتی مستقل از علـم در          

 دو عنوان  بهگیرد و معتقد است که علم و عمل        نظر می 

حقیقت جاودان و مستقل در تعیین سعادت و شقاوت         

  .گذار استأثیر تانسان
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تحلیل حقیقت ایمان از دیدگاه مالصـدرا    -5

  و عالمه طباطبایی 

توان دیـدگاه مالصـدرا و        بر اساس آنچه تاکنون گفته شد می      

در مرحله   .عالمه طباطبایی را در دو مرحله با هم مقایسه کرد         

 :توان گفت که اول و در نخستین گام در باب تحلیل ایمان می     

بایی هر دو معتقدند که علـم و عمـل         مالصدرا و عالمه طباط   

  .هر دو در رسیدن به حقیقت ایمان سهیم هستند

از دیدگاه مالصـدرا ایمـان غایـت کمـال انـسان و             

باشد و از آن جا که از دیـد او انـسان    سبب ارتقاء وي می   

متشکل از دو بعد عقل نظري و عقل عملی اسـت ایمـان        

ل نظـري   هم ناظر بر شکوفایی عق    هم از دیدگاه وي باید      

باشد و هم ناظر بر شکوفایی عقل عملی و از آن جا کـه              

دار  دار کمال عقل نظري و عمل صالح عهده        معرفت عهده 

باشــد، لــذا تمــام توصــیفات و  کمــال عقــل عملــی مــی

توضیحاتی که در باب ایمان حقیقی از دیـدگاه مالصـدرا       

گیـري کـرده    گردد، هم کمال عقل نظري را جهت بیان می 

یعنـی هـم بـر معرفـت        . ل عقل عملی را   است و هم کما   

  2.کند و هم بر عمل صالح تأکید می

نظر چندانی بین عالمـه و       در این مرحله اختالف   

مالصدرا وجود ندارد و با اندکی مسامحه در باب ابعاد   

وجودي انسان و تمرکز بر نتیجه بحث، در نهایـت بـه       

نظر بین نظرات این دو فیلـسوف دسـت      نوعی اشتراك 

  .فتخواهیم یا

اما در مرحله دوم ما شاهد تمایزاتی اساسی بـین       

مالصـدرا   .دیدگاه مالصدرا و عالمه طباطبایی هـستیم      

معتقد است که نفس انسان که سـازنده همـه حقیقـت          

 اخروي است و به واسطه علـم   اوست، وجودي علمی  

ــوه و   ــه اشــیاء، داراي مراتــب ق ــه ذات خــود و ب او ب

 ناطقـه کـه    استعداد کمال است و کمال خـاص نفـس        

اصل و مقوم انسانیت انسان است، در آن است کـه بـا         

و شکل ) وجود (   عقل کلی اتحاد یابد و صورت تمامی 

نظام کامل و خیر افاضه شده از مبدأ کل موجودات در      

   .)1363صدرالدین شیرازي، (او نقش و موجود گردد 

لذا در میان دو قوه نظري و عملی، اصالت بـا عقـل      

رکرد عقل عملی، یاري رساندن به جـزء    نظري است و کا   

دیگر و ایجاد شرایط مناسب در جهت کمال عقل نظـري     

از دیدگاه او اگرچه هـر دو قـوه در جهـت کمـال              . است

همانند دو بال براي پرواز الزم و ضروري است، اما کمال       

عقل نظري اوالً و بالـذات مـدنظر اسـت و کمـال عقـل               

 اساس اسـت کـه وي       بر همین  3.عملی و ثانیاً و بالعرض    

در بعضی از تعاریف خود ایمـان را کمـال عقـل نظـري              

  ). 2، ج 1383صدرالدین شیرازي، (تعریف کرده است 

از میان سه رکن ایمـان،  مالصدرا معتقد است که    

معرفت اصل و پایه است و سبب به وجود آمدن حال           

  4.شود گردد و حال منجر به ایجاد عمل می می

ل از ســه عنــصر ان را متــشکّاو اگرچــه در ابتــدا ایمــ

داند، اما معتقد است از آن جا کـه احـوال امـوري عـدمی         می

هستند و اعمال نیز به خودي خود و بـدون در نظـر گـرفتن                

هـایی بیهــوده و   هـا و مـشقت   هـا، رنــج  پـشتوانه معرفتـی آن  

سبب ایجاد احوال و اعمـال    چه     آن اند و از آن جا که       معنی  بی

رف هـستند و احـوال و اعمـال        شود، در اصل همان معـا       می

بـدون در نظـر گـرفتن معـارف، معنـا و وجـودي نخواهنــد       

داشت؛ اصل در ایمان و سایر مقامات دینی، معرفت اسـت و    

  5.اند حال و عمل، عناصري عارضی و تبعی

دانـد   وي عمل را داخل در ایمان نمی     که     این البته

 کلـی،  طـور   بـه به این معنی نیست که از نظر او عمـل       

غیرمرتبط با ایمان است بلکه او، عمل صـالح را          امري  

 هاي ثبات و سالمت و صحت ایمان و شـرط           از نشانه 

  6.داند  آن میتحقّق

مؤمنـان را  دانـد و   او عمل را از لوازم معرفت می     

کند که بین علم که اصل ایمان است      افرادي معرفی می  

اما با همه  7.بندند و عمل که از لوازم آن است جمع می

فاصیل، مالصدرا در تعاریف خود ایمان را مجرد        این ت 

 کنـد و از  علم و تصدیق و اعتقـاد یقینـی معرفـی مـی           

عمل را داخل در ایمان بداند، ابا دارد؛ چنان چه  که    این

  :فرماید به صراحت می
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نظر ما این است که همانا ایمان فقـط تـصدیق و          «

معرفت اسـت و اعمـال از حـوزه تعریـف ایمـان             

   8.»خارج است

گویـد کـه اگـر بتـوان          الصدرا به صراحت مـی    م

هـاي   حالتی را فرض کرد کـه تمـام معـارف و دانـش           

سازند، در قلـب      حقیقی که حد و حقیقت ایمان را می       

یکی از افراد شد بدون عمـل نیـک یـا بـدي حاصـل               

گردد، هر آینه آن فرد مؤمن حقیقـی بـوده و سـعادت             

ــانش درك   ــاهی در ایم ــدون نقــص و تب ــی را ب حقیق

  .گشت ود و بدان نائل مینم می

گوید اگرچـه مثـال مـذکور     مالصدرا در ادامه می  

 خـارجی   تحقّقتنها جنبه فرضی بوده و در مقام اثبات       

اي است بر این موضـوع کـه اصـل و     ندارد، اما آگاهی  

دهد و عمـل   اساس ایمان را علم و معرفت تشکیل می   

  .)1380صدرالدین شیرازي، (فرع بر آن است 

اي تعریـف    گونـه    بـه  طبایی ایمان را  اما عالمه طبا  

کند که براي رسیدن به آن، هم پاي علـم بـه میـان                می

عالمه ایمان را گـرایش نفـس      . آید و هم پاي عمل      می

اي   او ایمـان را مرتبـه     . کند  به سمت ادراك تعریف می    

داند و معتقد است کـه ایمـان وقتـی            متأخر از علم می   

 خـشنودي   گیرد که نفس علم و معرفت را با         شکل می 

او ایمـان را از سـنخ      . قبول کند و بـه آن ملتـزم شـود         

تـرین    داند و از آن جا کـه اولـین و اصـلی             گرایش می 

شود و انسان پـس از        نمود گرایش، در عمل معلوم می     

پذیرش آن علم، سعی در عمل بر طبق آن دارد، ایمان           

  .کند را التزام عملی تعریف می

تبـه بـاالیی از    عالمه طباطبایی حقیقت ایمـان را مر  

طباطبـایی،  (دانـد     شـود مـی     اراده که محبـت نامیـده مـی       

توان ایمان حقیقی را محبت به خدا       در واقع می  ). ق1423

محبت یعنی انجذاب و کشش به سوي جمیل از         . دانست

بنابراین تعریف، حقیقت ایمان    . آن جهت که جمال است    

خورده با علم و عمل اسـت، زیـرا هـر کـشش         امري گره 

 از آن جهت که عقالنی است متکی بر سـه رکـن         عقالنی

: معرفتی است که در مورد محبت این سه رکن عبارتند از          

علـم بـه   . ، رکـن دوم )خـدا (علم بـه محبـوب    . رکن اول 

علم به فقدان   . و رکن سوم  ) اوصاف خدا (جمال محبوب   

  .)1387جوادي آملی، ( محبوب

از سوي دیگر هر کششی متضمن نـوعی کوشـش           

شش در جهت توجه به محبوب و انقطاع        است که آن کو   

گیرد و بدین ترتیـب ایمـان از دیـد           از غیر او صورت می    

عالمه اگرچه در اصـل و حـد خـود، از جـنس گـرایش               

  .باشد ناپذیر علم و عمل می است، اما قرین جدایی

در واقع از دید عالمه ایمـان حقیقـی عـین محبـت           

حقیقی نسبت بـه خداونـد اسـت و ایـن محبـت زمـانی           

شود که تمام توجه انسان متوجه خـدا شـود و       صل می حا

دل از هر چه غیر اوست خالی گـردد، یعنـی او بـا تمـام            

قواي ادراکی و عملی خود متوجه خدا شود و هیچ شأنی           

  ).ق1423طباطبایی، (از شؤونش به غیر او نپردازد 

در این نگرش نه قواي ادراکی انسان، تبعی بوده و نه 

 ایمان   تحقّق ر دو همدوش هم در    بلکه ه . قواي عملی آن  

زیـرا از دیـدگاه عالمـه اراده حقیقتـی          . کنند  نقش ایفا می  

مــستقل از ادراك دارد و بــه بعــد ســوم روح یعنــی بعــد 

گردد و ایـن بعـد بـه      گرایشی و تحریکی وجود او بر می      

 ایمـان دخیـل      تحقّـق  همراه بعد ادراکی وجود انـسان در      

 باب ایمان حقیقی، یعنی بر خالف مالصدرا که در. هستند

دهد و عمل را بنده       اصالت را به کسب علم و معرفت می       

گذاري در راه رسـیدن بـه ایـن معرفـت تلقـی               و خدمت 

کند، عالمه معتقد است که اساسا حقیقـت ایمـان، بـه              می

  .آید واسطه عبادت و عمل صالح به دست می

  

  :ها نوشت پی
  

 

إن القول و الفعل ما دام وجودهما فی أکوان الحرکـات و مـواد    « -1

المکونات فال حظ لها من البقاء و الثبات و لکن من فعل فعال أو 

تکلم بقول یظهر منه أثر فی نفسه و حالۀ قلبیۀ تبقى زمانا و إذا    

اویل استحکمت اآلثـار فـی الـنفس و         تکررت األفاعیل و األق   

: 9 م، ج1981 ،يرازی شـ  نیصدرالد( » صارت األحوال ملکات  

ـ  مـشاهده اسـناد ب  يبـرا ). 291-290  : رجـوع شـود بـه   شتری

  ،يرازی ش نی و صدرالد  309: 1 ، ج 1366  ،يرازی ش نیصدرالد

  .)30-31: 5  ، ج1366
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لـذي هـو   بـالعلم ا : و اعلم إن السعادة اإلنسانیۀ منوطۀ بشیئین     « -2

عبارة عن االیمان باللّه و مالئکته و کتبه و رسله و الیوم اآلخر، 

و بالعمل الذي حاصله تصفیۀ مرآة القلب عن شـواغل الـدنیا و     

ــرا ).97: 6 ، ج1366  ،يرازی شــنیصــدرالد(» مــستلذاتها  يب

ـ     ر شتریمشاهده اسناد ب     ،يرازی شـ  نی صـدرالد  :هجـوع شـود ب

ــدرالد144: 1 ، ج1366 ــنی و صـ  و 244: 1366  ،يزرای شـ

  .)306: 6  ، ج1366  ،يرازی شنیصدرالد

السعادة و الشقاوة بحسب العلم و الجهل ذاتیتـان أزال و أبـدا،             « -3

و أما بحسب األعمال الحسنۀ و السیئۀ : مخلّدتان دائما و سرمدا

فیترتّب علیها المجازاة و المکافات، و یتقدر بحسبها المثوبات و 

 يبــرا). 387: 7 ، ج1366  ،يرازی شــنیصــدرالد(» العقوبـات 

  ،يرازی شـ  نیصـدرالد :  شـود بـه    ع رجـو  شتریمشاهده اسناد ب  

 ؛176: 7 ، ج1366  ،يرازی شــنیصــدرالد؛ 174: 2 ، ج1366

ــدرالد ــنیص ــدرالد؛ 235-234: 6 ، ج1366  ،يرازی ش  نیص

، 1366  ،يرازی شـ  نی صدرالد ؛55-54: 5 ، ج 1366  ،يرازیش

 و  286: 9 م، ج 1981 ،يرازی شـ  نیصدرالد؛  309-310: 6 ج

  .266: 1 ، ج1366  ،يرازی شنیصدرالد

فهـو   ...أن العلم هو األصل المقصود من االعمـال و األحـوال           « -4

االول و االخر، و المبدأ و الغایۀ، فهو یـورث الحـال، و الحـال          

 ي برا 90-89: 5 ، ج 1366 ،يرازی ش نیصدرالد» یورث العمل 

، 1366 ،يرازی شنی صدرالد رجوع شود بهشتریمشاهده اسناد ب

  .)252-249: 1 ج

فنفس األعمال لکونها من جنس الحرکات و االنفعاالت تتبعها          « -5

و نفـس  . المشقّۀ و التعب، فال خیر فیها إذا نظـر إلیهـا لـذواتها          

األحوال لکونها من قبیل األعدام و القوى فال وجود لها، و ما ال  

هیـات هـی األصـل فـی       فالعلم باإلل .... وجود له فال فضیلۀ فیه    

االیمان باللّه و رسوله، و هی المعرفۀ الحرّة التی ال قید علیها و            

ال تعلّق لها بغیرها، و کلّ ما عداه عبید و خدم باالضافۀ فإنمـا              

  .)250-249: 1 ج ،1366 ،يرازی شنیصدرالد(» یراد ألجلها

فالعمل ... أنّ االیمان ال یتم إلّا بأن یکون مشفوعا باألعمال الصالحۀ          « - 6

الصالح و إن لم یکن داخال فی ما هـو المقـصود مـن االیمـان کمـا        

 نیصـدرالد (» توهم، إلّا انّه ال بد منه فـی حـصول حقیقـۀ االیمـان       

 رجوه شود   شتری مشاهده اسناد ب   يبرا) 265: 1 ، ج 1366 ،يرازیش

  .)89- 88: 5 ، ج1366 ،يرازی شنیصدرالد: به

ـ مـن التقـوى عـن      العلمی و لوازمهانّهم الجامعون بین االیمان   « -7

محارم اللّه و العمل بما فرضه اللّه علیهم من العبادات البدنیۀ و             

  .)293: 1 ، ج1366 ،يرازی شنیصدرالد(» المالیۀ
 

 

ما هو المختار عندنا مـن أنّ االیمـان هـو عبـارة عـن نفـس                 « -8

 نیصـدرالد (» التصدیق و العرفان، و أنّ األعمال خارجـۀ عنـه         

  .)258: 1 ، ج1366 ،يرازیش
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