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 .1مقدمه
یکی از احادیثی کا با طوت مهواتر دت کهابهای حدیثی و اخ قی و عرتانی بدان اشاته شوده
و دت میان مردم شهر میدا کرده ،حدیث «املؤمن مرآة املؤمن» ا.وت ایو توایوت دت منواب

مخهبف توایی شی ی و .نی بیان شده ا.ت دت  6موتد از ای آثات ،توایت بوا نقول از اموام
عبی (عبیا الس م) و دت  3موتد توایت با نقل از میامبر اکرم (ص) گراتش شوده ا.وت  1از
حدیث مذکوت تفا.یر مه ددی اتائا شده ا.ت کا دت میان آنها ،برداشت عامیانا و ابهدایی کوا
دتآن با هنبا ظاهری حدیث توها شده ،از اهمیت خاصی برخوتدات ا.ت.
دت اینجا الزم ا.ت با م نای لغوی و اصط حی مفاهیم و واژگان حودیث اشواته کنویم واژه
«ممم » :گرچا ای واژه از مفاهیم توش و بدیهی ا.ت اموا از آن ههوت کوا مومم حامول
ایمان ا.ت و م نا و مفهوم ایمان ،م رکا آتاء اهل لغت و مهکبمان مسبمان قرات گرتهوا ،الزم
ا.ت ای واژه با طوت خاص موتد واکاوی قرات گیرد «ایمان» بر وزن «ات ال» مصودت ث ثوی
مرید از ماده «أ -م  -ن» ،با م نای تصدیق کردن ،دت اموان بوودن ،اموان دادن ،اقورات کوردن و
باوت داشه  ،عقیده با خدا ،میامبر و وحی و ضد آن کفر با کات تتها ا.ت (اب منظووت/13 :1414،
21؛ تراهیدی389 /8 :1409 ،؛ هوهری2071 /5 :1376 ،؛ اب تاتس :1404،ج133 :1؛ تاغ

اصفهانی:1374 ،

 )207 /1الف و الم «الممم » هنس بوده و برای بیان حقیقت و ماهیت آن هنس خواص بوا
کات میتود شاهدش اینکا ،نمیتوان واژه «کل» تا هایگری الوف و الم کورد (غ یینوی:1425 ،
 )111 /1بنابرای م نی حدیث ای گونا ا.ت :ممم از حیث ایمانش ،خاصویت آیینگوی داتد
دت اصط ح مهکبمان مسبمان ،ت اتیف گوناگونی از ایمان مطرح شده ا.ت م هرلا ،خوواتج،
زیدیا و اهل حدیث ،اهرای ایمان تا «اعهقاد قببی ،اقرات زبانی و عمل با هواتح» دانسوهاانود
با گوناای کا با تقدان یکی از آنها ،ایمان نیور از بوی مویتود (حبوی )317:1409 ،ابوحنیفوا و
ابوالحس اش ری و بشر ب قیاس مریسی و هماعهی از صوتیا و عموم تقها ایمان تا مرکو
از دو هرء «اقرات زبانی و م رتت قببی» اخهیات کردهاند (حبی )317 :1409 ،برخی ایمان تا تنهوا
عمل قب دانسهااند ،کا میان میروان ای دیدگاه اخه ف ا.ت ههم ب صفوان عمول قببوی
تا همان م رتت قببی با خدا می داند و م هقود ا.وت اگور کسوی خودا تا بوا قبو خوویش
شناخت و مس از آن با زبانش او تا انکات کرد و قبول از توبوا مدورد ،ایو تورد مومم کامول
االیمان ا.وت؛ حسوی بو الفیول البجبوی عمول قببوی تا هموان تصودیق قببوی مویدانود
(صوودتالمهالهی  )248-245/1 :1366 ،ب یووی نیوور چووون غووی ن اب و مسووبم دمشووقی و تیوول
تقاشی(حسنی تازی )60 :1364 ،و کرّامیا (آمدی8/5 :1423 ،؛ ع ما حبی )318 :1409 ،ایمان تا تقو
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اقرات زبانی شمردهاند

واژه «مرآة» بر وزن مِف ال از تأی ،هم آن المرائی با م نای ابرات و و.یباای کا صووت

اشیاء دت آن دیده میشوود (تاغو

اصوفهانی131 /2 :1374 ،؛ ابو منظووت296 /14 :1414،؛ تراهیودی،

308 /8 :1409؛  ،مرتیی زبیدی )436 /19 :1414 ،آینا ،تبر صیقبی یوا قط وا شیشواای ا.وت کوا
مشت آن تا گوگرد دادهاند ،کا با عبت صاتی و بازتاب باالیش ،تصویر اشیاء مقابول خوود تا
نشان میدهد و حیثیت مدیدات.ازی داتد آینا؛ خود با خود _ بدون اینکوا چیوری توبوروی
آن باشد _ تصویری دتون خود نوداتد ولوی دت تیوای نووتانی و بوا مجورد اینکوا چیوری
توبروی آن قرات گیرد ،تصویری تا مدیدات میکند

 .2طرح مسأله
حدیث «الممم مرآ الممم » برداشتها و تفا.یر مراکنده و مخهصوری اتائوا شوده ا.وت
برخی با تویکرد اخ قی ،بحث امر با م روف و نهی از منکر تا از حدیث ا.وهنبا کورده و
برخی برداشت عرتانی از آن نمودهاند .مال ای ا.ت کا آیا میتووان م نوای عمیوقتوری از
حدیث بر مبنای حکمت مه الیا اتائا دادب بر خ ف اینکوا دت برداشوت ظواهری و مهوداول،
ممم اول ،اصیل و اص حگرِ مومم دوم نشوان داده شوده ،حکموت مه الیوا ،مومم دوم تا
داتای هنبا اصالی و ا.هق لی دانسها و با ممم اول نقش تب ی و ابراتی داده ا.وت از ایو
تو ممم اول خاصیت آییناگریِ ممم دوم تا داتد تکیا بر تفسیر ظاهری حودیث موهو
شده کا شخص گمان کند ،بدون توها با غبات نفسانی خویش میتواند ،منهقد و اصو حگور
دیگران باشد ترویج ای نوع تتهات آثات نامطبوبی دت تیای اخ قی هام ا بر هوای گذاشوها
ا.ت بنابرای اتائا تفسیر عمیق حدیث بر مبنای حکمت مه الیا ضروتی با نظور مویت.ود
ما دت ای مقالا با دنبال آن هسهیم کا تفسیر حدیث مرآ تا بر مبنوای حکموت مه الیوا بوا
توش توصیفی -تحبیبی ،تببی و شرح کنیم

 .3تفاسیر گوناگون حدیث
 .1-3برداشت ظاهری و ابتدایی :برخی برای تفسیر حدیث با ویژگیهای آینا مرداخها
و بیان داشهااند آینا صاف و بیغش و ماک و خالص ا.ت ممم نسبت با برادت ایمانی
خویش صاف و خالص و ماک ا.ت و حقیقت چهرهاش تا نشان میدهد و با قصد
اص ح ،او تا تاهنمایی کرده و امر با م روف و نهی از منکر می کند بنابر ای برداشت،
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عموم مممنان مد نظر ا.ت؛ ی نی هر مممنی باید آینا ممم دیگر باشد و با توها با ای
نکها با ترییا امر با م روف و نهی از منکر بپردازد (اب عربی542 /4 :1410 ،؛ صادقی
تهرانی176 /9 :1406 ،؛ همو ،بیتا42 /15 :؛ شرباصی 197 /3 :1407 ،و 206 /4؛ مکاتم شیرازی،

 )285 :1428ای همان م نایی ا.ت کا از احادیث دیگر می توان آن تا با د.ت آوتد
همچنانکا میامبر اکرم(ص) ترمود :ممم آینا برادت مممنش ا.ت؛( 2صدوق)42 :1402 ،
حیر عبی (ع) نیر ترمود :ای کمیل ممم آینا ممم ا.ت؛ زیرا دت او تأمل و دقت
میکند ،کمبودهایش تا مرتف می.ازد و حالش تا نیکو میگرداند( 3حرانی)173 :1404 ،
 .2-3برداشت عرفانی :تفا.یری کا عرتا از حدیث مذبکوت اتائا دادهاند و بیشهر با
مصادیق ممم اول و دوم اشاته نمودهاند با قرات زیر ا.ت:
الف) بر ا.اس نظر عرتا منظوت از لفظ ممم دوم کوا دت توایوت آموده ،خداونود مه وال
ا.ت و یکى از ا.ماى حسناى الهى ،ا.م اعظم الممم ا.ت ،همچنانکا آیا شریفا «ا مُملؤؤم نم ُن
ن
اْل َّبار» (حشر ،)23 /بدان اشاته داتد دت مناهاتی از خدا مر.یده شده ا.وت کوا:
ا مُمل َه ميم ُن ا مل َعزيزُ م َ
خداوندا دت آتریدن م چا حکمت ا.تب هواب آمد :حکمت آن ا.ت کا تا هموال خوود
تا دت آینا توح تو بینم ،و محبت خود دت دل تو اتکنم (همودانی )272 :1341 ،بنوابر ایو نظور،
خداوند برای خویش آیناای آتریده کا خود تا دت آن ببیند و آن آینا ،انسان ممم ا.ت ،کوا
مظهر صفا کمالیا خداوند مه ال قرات گرتها ا.ت و بر ا.اس آیا قرآنوی ،مومم حقیقوی
شخص میامبر(ص) ا.ت (الجی نی 18 :1428 ،و 31؛ آمبی91 :1382 ،؛ ات کی513 /1 :1959 ،؛ هوامی،
)115 :1383

نظری کرد کا بیند با ههان صوت خویش

خیموووا دت آب و گووول مرتعوووا آدم زد
(قیصری)184 :1381،

ب) ممم اول ا.م حیر حق و ممم دوم بنده ممم ا.ت از آن ههوت کوا ،چوون
میبیند خود تا مویبینود (شویرازی191 /1 :1359 ،؛ آمبوی536 :1382 ،؛ هوامی )115 :1383 :دت ایو
برداشت انسان کامل ،خود تا دت خداوند میبیند و خدا بازگو کننده و ناطق او ا.ت دت ایو
نگاه ،دو آینا توبروی هم قرات میگیرند و تاز نهفها دت هم مکشوف هم میگردد
ج) هر دو ممم موهود دت حدیث ،نام حیر حق میباشد ی نوی خوود ،مؤرآة نفوس

خویش ا.ت بنا برای نظر ،میان تائی ،مرئی و مورآ
همو 55 /2 :1422 ،هامی)115 :1383 :

اتحواد وهوود داتد (آمبوی536 :1382 ،؛
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 .4تحلیل حدیث بر مبنای حکمت متعالیه
 .1-4مبانی حکمت متعالیه
قبل از مرداخه با تحبیل حدیث ،الزم ا.ت با آن د.ها از مبانی هسهی شنا.ی ،خداشنا.وی
و انسان شنا.ی حکمت مه الیا ،کا با حدیث مرتب ا.ت ،اشاته شود
مبانی هستی شناسی حکمت متعالیه:
 )1بساطت وهود :م صدتا دت الهیا با م نی اعم ،با ت ریفی کوتاه ،حقیقت بسوی تا،
امری مهشخص بذاتا و بدون هنس و تصل (صدتالمهالهی شیرازی46 /1 :1981 ،و 48؛ هموو:1417،
 )7م رتی میکند و دت الهیا با م نای اخص با عباتاتی مفصلتر واژه بسواطت تا دت مقابول
تألیف قرات میدهد و نفی هر نوع ائه ف از اهراء عینی و ذهنی ،اهراء حودی و مقوداتی تا
شر بساطت قبمداد میکند (صدتالدی شیرازى)10 /6 :1981 ،
 )2وحد شخصی وهود و کثر دت مظاهر وهود :حقیقت وهود ،منحصور دت وهوود
حق ت الی ا.وت او حقیقوت بسوی اط قوی نامهنواهی ا.وت ،کوا وهوود او هوایی بورای
موهودا دیگر نمیگذاتد و موهودا دیگر تق حکایتگر وهود هسوهند و هویش شوأنی
هر قاببیت شئون و تجبیا حیر حوق نداتنود (صودتالدی شویرازى )361-356 /2 :1981 ،و
تنها کثر نمودی ،آیهی و مرآتی میباشند
 )3تابطا عبت و م بول بر ا.اس تقر وهودی :دت تبسفا مه الیا ،همانگونا کا گفها شود
غیر از عبت (واه ت الی) هیش موهود دیگری از وهود تینفسوا برخووتدات نیسوت و هور
م بول دیگری ،غیر از حیثیت اتتبا با عبت و موهودیت برای آن ،هیش حیثیوت دیگوری تا
کا از آن موهودیت م بول برای خودش ثابت شود ،نداتد (هوادی آمبی)525 /2 :1386 ،
 )4مطابقت عوالم وهود :م صدتا اولی تیبسوتی ا.ت کا اصوط ح «تطوابق عووالم» و
«عوالم المهطابقا» و امثال اینها تا دت آثات مخهبفاش با کات برده ا.ت عوالم هسهی بوا چهوات
مرتبا طبی ت ،مثال ،عقل و حیر ا.ماء الهی تقسیم میشوود نظریوا تطوابق عووالم بیوان
کننده ای ایده ا.ت کا عوالم با هم مطابقت و برابری داتند بدی م نا کا اگور موهوودی دت
مرتباای موهود باشد از آنجا کا مرتبا وهودی و تشکیکی مقدم بر او باید کمالی بویش از او
داشها باشد ،مس مرتبا باالتر وهود هم ی مرتبا مایی تر خواهد بوود و کامول بورای نواقص
حکایت ا.ت – با گونا کمال – و ناقص برای کامل حکایت ا.وت – بوا گونوا نقصوان -
(صدتالدی شیرازى)177 /4 :1981 ،

مبانی خداشناسی حکمت متعالیه :ذا مقدس حق ،صرف وهود و دت غایوت بسواطت
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نام ی نامحدود دت د.هرس شنا.ایی قرات نمیگیرد لذا مقام غی الغیووب الهوی و حو بوا
مهجبی شدن دت قوس نرول از طریق ا.ماء و صفا خود تا ظاهر نموده کوا ایو مظهریوت
بسها با ظرتیت و قدت  .ا و ضیق ،شد و ض ف موییابود بوا گونواای کوا هور یوک از
موهودا هسهی ،با توها با قاببیهی کا داتند مظهر صفهی از صفا الهی هسهند ،اموا انسوان
بما هو انسان ،با تنهایی ظرتیت مظهریت تام ا.ماء و صفا الهی تا داتد (صودتالدی شویرازى،
)28/7 :1981

مبانی انسان شناسی حکمت متعالیه :انسانها بوا حسو

بهورهمنودی مهفواو از ظهووتا

ا.مایی ،مرات مهفاوتی از هسهی تا با خود اخهصاص میدهند بخشی از ایو بهورهمنودی،
ناآگاهانا و میش از اتاده ا.ت همانند تفاوتی کا دت آغاز میان انسانهوا وهوود داتد و بخوش
دیگری از آن آگاهانا و مس از اتاده ا.ت و انسانها ،بر حس تفواو دت تحصویل عبوم و
عمل ،مظهر ا.مای مهفاو شده و دت نهیجا از مرات وهودی مهفاوتی برخوتدات میگردنود
(صدتالدی شیرازی125 /6 :1366 ،؛ همو )125/8 :1981 ،نفوس انسانهوا بوا حرکوت هووهری ،از
مستتری مرات همادی با باالتری دتها توحانی میت.د و دت هر مرتبواای از مراتو
وهود ،ا.ماء و صفا خدا تا نمایان میکنند و شایسوهگی بیشوهری بورای مظهریوت ا.وماء
مییابند کا دت ای ترآیند ص ودی تنها انسان کامل مظهر همی صوفا خودا و هوام هموا
کماالتی ا.ت کا دت عوالم و مرات هسهی وهود داتد (صودتالدی شویرازى )114 /2 :1981 ،بوا
توها با مبانی حکمت مه الیا با تفسیر حدیث میمردازیم

 .2-4تفسیر مرآة
آینا بما هو آینا ،با صوت بالذا موتد مشاهده قورات نمویگیورد زیورا آینوا بوا لحوا
ا.هق لی چیری هر آه و شیشا نیست؛ بنابرای آینا ،نقش ابراتی داتد کا کاتش حکایوت
گووری از صوووت موون کس شووده دت او ا.ووت (صوودتالدی شوویرازى )361 /2 :1981 ،حیثیووت
«مدیدات.ازی» آن ،مهمتری عمل او.ت و اخه ف دت کوچکی ،برتگی ،تا.ت بوودن ،کوج
بودن و ظهوت داشه و منهان بودن دیده شوندهها بوا ههوت اخوه ف آینواهوا دت تحودی ،
تق یر ،شفاتی و تیرگی ا.ت (صدتالدی شیرازى)362 /2 :1981 ،
برای تبیی بههر تابطا بی خدا و خبق از تشبیا و تمثیل ،بهرهگیوری مویشوود کاتبسوت
تمثیل از آن تو ا.ت کا؛ عموم انسانها محسو.ا تا .ری تر و بههر دتک میکننود ،از ایو
تو ،هنگام مواهها بوا امووت ترا حسوی و م قوول ،بههوری توش ،تشوبیا امووت تراحسوی بوا
موضوعا آشنا با ذه ا.ت ،طوتی کا گاه یوک تشوبیا منا.و یوا یوک مثوال دقیوق ،دت
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مروتاندن مقصود ،ت.اتر از دلیل و برهان ا.ت
م صدتا مثال آینا تا برای تابطا بی خالق و مخبوق دت نظر گرتها و تصبی تا بوا عنووان

«فی کيفية املمکنات مرآيا لظهور احلق فيها و جمالی لتجلی االله عليها» (صودتالدی شویرازى:1981 ،

 )382-372 /2با ای تمثیل اخهصاص داده ا.ت الزم با ذکر ا.ت ،ت وابیری همچوون شوأن،
هبوه و ظهوت کا دت آثات ایشان بسیات دیده میشود ،با ای مثال قابل اتهاع ا.ت
انهخاب مثال آینا ،تمثیل منا.بی با نظر می ت.د؛ زیرا  1مشهوانا نقبی داشوها و دت قورآن
و کبما ائما م صوم (ع) بدان اشاته شده ا.ت 4همچنانکوا ا.وهاد هووادی آمبوی دت ایو
زمینا میترماید «ای مثال مبهنی بر ت الیم قورآن دتبواته آیوت بوودن ههوان ا.وت»؛ (هووادی
آمبی 2 )222-221 :1372،عرتا با ویژه اب عربی از ای مثال برای تبیی تابطا بی خدا و خبوق
ا.هفاده نمودهاند؛  3ای مثال دو طرتوی ا.وت ،ی نوی عوالم ،مورآ و آینوا هموال حوق و
حیر حق آینا ما.ویاهلل ا.ت صوت مخبوقی کا دت آینا ا.ت تق ظهووت و صووت
مرآتی حق بوده و حقیقهی هر نشانگری و شأنی هر آیوا بوودن نوداتد؛ (حسو م بموی:1388،
 4 )155ای مثال نشان میدهد کا صوت مرآتی هم هست و هم نیسوت اموا عودم محو
نیست (همان 5 )156 ،بر حس ای تصویر ،صووت و عکوس چیوری هور نموود صواح
صوت و عکس نیست و چنانچا صاح صوت نباشد ،صوت نیر م ودوم مویشوود 6
صوت شیء ،از هنس حقیقوت شویء نیسوت؛ حوق ت والی اصول ثابوت و حقیقوت هموا
موهودا ا.ت ،و آنچا غیر خداوند ا.ت ،همچون عکس او.ت بر حس تصوویر صووت
مرآتی ،حقیقت «صوت و عکس» مهفاو از حقیقت «صاح صوت و عکس» ا.ت
م صدتا م هقد ا.ت کا دت برخی مواتد ،دت بازنمایی آینوا ابهامواتی تم مویدهود ،وی موی
نویسد :ع وه بر اینکا عقول از قو وهودی بهرهمندند و تؤیوت آنهوا بوا آ.وانی صووت
نمیگیرد ،موان ی نیر وهود داتد کا باعث میشود قبو  ،آن صووت عقبوی تا غیور واضو و
مبهم ببیند همانند تؤیت اشیاء دت غبات یا تؤیوت شخصوی کوا دچوات ضو ف بینوایی ا.وت
(صدتالدی شیرازى 285 /1 :1981 ،و  )68 /2ای موان عبات اند از:
 1نقصان هوهر و ذا نفس :ای ابهام دت بازنمایی مربو با نفو.وی همچوون عقول
کودکان و .ادهلوحان می باشد کا با ههوت نقصوان و بوالقوه بوودن نفووس آنوان،
ادتاکا و م بوما هویدا و نمایان نمی شود و نفوس اینان همچون آهنی ا.ت کا
هنوز گداخها نشده و صیقل نیاتها ا.ت

تحبیل حدیث «المؤمن مرآۀ المؤمن» بر مبنای حکمت مه الیا

79

 2خبث هوهر و ظبمت نفس :کثر گناهان و تراکم تیرگوی شوهوا و اشوهغال بوا
اموت حیوانی دنیوی ،موه ظبمت نفس گشها و با مقودات ظبموتاش ،حقوایق تا
میموشاند ،ای تیرگی حاصل از م اصی ،همچون زنگاتی با توی آینا نقش بسوها
و از آنچا برایش آتریده شوده ،دگرگوونش موی.وازد و موهو تبواهی هووهرش
میگردد
 3عدول نفس از حقیقت :زمانی کا آینا از غایت مووتد نظور انحنواء میودا کورده و از
هههی کا باید صوت دت آن بیاتهود ،منحورف مویگوردد بوا وهوود اینکوا نفووس
صالحان و مطی ان از تیرگیهای م اصی ماک هسهند ،ولی حقیقوت دت آنهوا آشوکات
نمی گردد؛ چون اندیشا و تکرشان تا صرف م اتف حقیقی و ادتاک حیر الهوی
نکرده ،ببکا همت تا صرف اعمال بدنی و عبادا شرعی نموودهانود و عمبوی کوا
همراه با تفکر نباشد مانند آن ا.ت کا آینا دت تا.های چیری کا قرات بوده آن تا باز
نماید ،قرات نگیرد
 4حجاب تقبید :برخی از عقاید هسهند کا ترد از ابهدای زندگی با صوت تقبیدی بوا
آنها انس داشها و با .ب حس ظ خویش با صحت آن عقاید ،قصدی بور تورک
شان نداتد بیشهر مهکبمان و منسوبان با عبم و ص ح ،بدان حجاب محجوباند ،و
دت نهیجا چنی حجابی بی آینا نفسشان و م اتف الهی دیواتی کشیده شده ا.ت
 5ههل با اصول م اتف و چگونگی ترتی مقدما  :عبم با مطبوب تا از هور تاهوی
نمیتوان تحصیل کرد ببکا میبایست مقدما الزم تا تراهم نمود تا نهیجا مطبووب
با د.ت آید (صدتالدی شیرازى139-136 /9 :1981 ،؛ همو371 :1354 ،؛ هموو)256 :1417 ،
از نظر م صدتا ع وه بر صحت مقدما باید با نحوه چینش آنها دت کنات یکدیگر
نیر توها نمود عبوم مطبوب کا بدانها  .اد اخوروی حاصول مویشوود تطوری
نیسهند و هر باوا.طا دو عبم میشی (تطری و کسبی) حاصل نمی گردد از ای تو
ای عبوم باید با دنبال هم چینش و مرت شده باشند وی دت تمثیل آینوا ،ایو دو
مقدما تا با دو آینا تشبیا نموده ا.ت کا تردی کا میخواهد مشت .ر خوویش تا
مشاهده کند ،حداقل با دو آینا نیاز داتد تا دت تا.های یکدیگر قرات گیرند
اینها موان ی هسهند کا نفس ناطقا تا از ادتاک حقایق محروم می.ازد و گرنا هور نفسوی
با حس تطر نخسهینش ایو صو حیت تا داتد کوا حقوایق اشویاء تا بدانود و صووت
مبکو دت او مهجبی شود (صدتالدی شیرازى)140 /9 ،1981،
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 .3-4تفسیر المؤمن اول
قبل از بیان تفسیر «ممم » ،ضروتی ا.ت مفهوم ایموان ،توشو شوود م صودتا دت تفسویر
خویش برای برت.ی مفهوم ایمان ،نخست با برت.وی م نوای لغووی ایموان مرداخهوا ا.وت
(صدتالدی شیرازى )245 /1 :1366 ،او از قول صواح تفسویر کشواف (زمخشوری)38 /1 :1407 ،
ایمان تا از ماده «أم » میداند و با اشاته با عبات «أمنه إذا صدّ قه» امنیوتِ تصودیق کننوده از

تکذی و مخالفت تا مطرح میکند مس میتوان گفت از نظر م نای لغوی ،ایموان ،شوخص
ممم تا از تکذی و مخالفت با حق ،دت امان قرات داده و حالهی توحوی ا.وت کوا موهو
اطمینان و آتامش میشود
ایمان از نظر اصط حی :ایشان از مملفا های .اگانا «اقرات زبانی ،تصدیق قببوی و عمول
هواتحی» کا دت ت اتیف مطرح شودة گذشوهگان بوود ،بوا عنصور «تصودیق قببوی» اصوالت
بخشیده ،و ماهیت ایمان تا همان تصدیق قببی دانسها ا.ت« :ماهية االيؤن و اهؤه جمؤرل العلؤ و
التصديق» (صدتالدی شیرازى :1366 ،ج )249 /1وی میگوید« :کیان توح آدمی بوا اصول ایموان

ا.ت و ایمان عبم ا.ت ،چا اینکا صوت ذا انسان تنها با عبم و م رتت تحقق مییابود و
با عبم و م رتت از قوه با ت بیت تبدیل میگردد» (صدتالدی شیرازى)174 /2 :1366 ،
ایمان ،م رتهی یقینی ا.ت کا با م رتتهای مه اتف حسی و عقبوی مهفواو بووده و از
َؤَ ي ُق ُل ن
تاه تفکر نظری با د.ت نمیآید هایگاه آن ،بر ا.اس برخی آیوا  ،نظیور « َکت َ
ؤوهن ُ

ماْلين » (مجادلا )22 /و آیا « َو ََّملا َيدم ُخ نل ماْلين ُ ي ُق ُلوبن ُک »(حجرا  )14 /و همچنوی آیوا « َو
ن
ن بن ماْلين »(نحل )106/قب ا.ت (صدتالدی شیرازى)252 /1 :1366 ،
َق مل ُب ُه ُم مط َمئ ٌّ

دت ای نظام تبسفی ،شخص تمام همت خویش تا برای آیناای شفافتر صرف کورده و
حجابها و زنگاتها تا با مجاهد و از میان بردن شهوا و ت بقا دنیایی ،مواک و صواف
میگرداند و انسان ب د از گذت از مرتبا حیووانی مودتک م قووال مویشوود ایو ادتاک از
طریق ان کاس صوت عقبی دت قب باد.ت میآید (صدتالدی شویرازى237 :1387 ،؛ هموو:1981 ،
 )291 /1و با .ب ه یاتهگی قب  ،هر آنچا دت عالم ا.ت دت آن من کس میشود ،همچنوان
کا قرآن کریم دت آیا «ات َُّقوا اَّللََّ َو ُي َع ِّل ُمکُؤ ُ اَّللَّ» (بقوره )282 ،تاه وصوول بوا عبوم و ایموان تا
تقوی و مجاهد م رتی کرده ا.ت قب همچون آینا ،هرچوا از صوفا و هو ی بیشوهری
برخوتدات باشد ،حقایق منهان ،همانگونا کا هسهند ،دت آن ظاهر و ادتاک میشوند با هموی
ههت کسی کا قب خویش تا از بدیها و کدوت ها نگوا داتد بوا حووزه امو الهوی واتد
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میشود «إن َّ ا مُملتَّقنيَ ي َمقا ٍم َأمؤني» (دخان )51 ،بنابرای ایمان امری قببی ا.ت ی نی هم قبو ،
ن
وه » (مائده)41/
محل ایمان ا.ت و هم اینکا ایمان آوتدن عمبی قببی ا.ت « َو ََل م تُؤم م من ُق ُل ُ ُ
مس هر چا قب صیقبیتر باشد ،م اتف الهی ،تشد و اترایش یاتها و آیوا بیشوهری دت
قب او نمایان میشود بر همی ا.اس ،ایمان امری تشکیکی و داتای مرات مخهبوف بووده
ن
ؤَين إنذا ُذکن َؤر اَّللَُّ َو نت َلؤ م
و دت هر مرتبا ای کا باشد ،با تصری قرآن دت آیوا «إنه ََّؤن ا مُملؤم منُؤو َ ا َّل َ
ن
ْت م إينهؤا» (انفال )2/قاببیت اتورایش داتد (صودتالدی شویرازى،
وه م َو إنذا تُل َي م عَ َل مي نه م آيا ُت ُه زا َل م ُ
ُق ُل ُ ُ
)322 /4 :1366

ب د از بحث ایمان با تحبیل حدیث میمردازیم دت حدیث مذکوت دو ممم وهوود داتد
ممم اول آیناای ا.ت کا ممم دوم تا با تصویر میکشاند ،دت واق نقش ابوراتی و آینواای
داتد ،با نظر با مبانی هسهیشنا.ی و انسان شنا.ی ،هر یک از موهودا هسهی ،با توها بوا
قاببیهی کا داتند مظهر و حکایتگر صفهی از صفا الهی هسهند ،اما انسان بما هو انسان ،بوا
تنهایی ظرتیت مظهریت و مرآتیت تام ا.ماء و صفا الهی تا داتد .مالی کا مطورح ا.وت
ای ا.ت کا آیا هر انسانی از چنی آیینگی بهرهمند ا.تب ویا اینکا آینا بودن ویژگی انسوان
ممم ا.تب
دت ما.خ میگوییم کا انسان از دو .احت موتد برت.ی قرات میگیرد :یوک) انسوان بوا
طوت اعم ی نی انسان نوعی (انسان کامل) کا کاملتری مظهر هسهی ا.وت و آمواده موذیرش
هما تجبیا ذاتی و صفاتی خداوند ا.ت کا هما صفا موهودا دیگر عوالم تا دت خوود
هم کرده و خ صاای از عالم ا.ت؛ دو) انسان با طووت اخوص ی نوی توردی از مجموعوا
عالم هسهی کا هریی از عوالم ا.وت و همچوون .وایر کائنوا برخوی از صوفا و ا.وماء
خداوند تا من کس می کند و هموی تورد ،قاببیوت ت.ویدن بوا مقوام انسوان کامول تا داتد و
همچون .ایر کائنا محدود با ظهوت برخی صوفا و نمایوان کننوده گوشواای از کمواال
حق ،نیست (الهیجوی )391 :1386 ،انسان ،موهودی ا.ت کا داتای هنبواهوای موادی ،مثوالی،
خیالی و عقبی و حهی توق عقبی بوده و مقید با هیشکدام از ای مرات نبوده ا.ت ،اما تقو
عده اندکی با مرتبا انسان کامل ،همان ممم حقیقی میت.ند
م صدتا نشآ عالم هسهی تا دت .ا مرتبا طبقابنودیکورده و مویگویود :دت ازای هور
مرتباای از مرات عالم هسهی ،موطنی برای ظهوت آنها دت وهود نفس انسانی وهوود داتد ،و
نفس ناطقا محبی برای ظهوت هسهی ا.ت و مطابق با مرات هسهی ،مظاهری دت ذا انسوان
قرات میدهد ای عوالم .اگانا عالم حس ،عالم مثال و عوالم عقول هسوهند و مظواهر آن دت
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نفس ،با ترتی  ،مرتبا وهود هسمانی ،وهود نفسوانی و وهوود عق نوی ا.وت (صودتالدی

شیرازى302 /3 :1981 ،؛ همو )351 :1354 ،با ازای هر عالمی از عوالم هسهی کا نفس آنها تا طوی
میکند ،مظهری از مظاهر الهی من کس میشوود و دت ایو .ویر ا.وهکمالی ،دت عوی حفوظ
کماال  ،مرتبا مایی واهد کماال برتر و بیشهر میشود ،همانگونا کا حیوان ،کمال نباتوا
و گیاه ،کمال م دنیا تا داتا.ت طبی ت واحد انسانی نیور کوا نفوس انسوان ا.وت ،هموا
کماال عنصری ،م دنی ،نباتی و همچنی حیوانی تا دت خود داتد (صودتالدی شویرازى:1981 ،
)212 /8

بنابرای  ،انسان ههان گسهردهای ا.ت کا هام همة حقایق دت عالم میباشود و نمونوا و
مثالی از تمام مخبوقا ههان ا.ت (صدتالدی شیرازى )223 /8 :1981 ،با تنهایی هوام همیو
مرات توحانی و مقاما حیوانی و گیاهی ا.ت (صدتالدی شیرازى225 /8 :1981 ،؛ هموو:1417 ،
 )227و مهیم هما ا.ماء و صفا الهی میباشد و دت آینا قب او تمامی ا.وماء و صوفا
هویدا میشوند و حقیقت م نای آنها تا دتک میکند
همانگونا کا دت بحث ایمان اشاته شد ،انسان ممم کسی ا.ت کا بوا .وب ان کواس،
حقیقت تا آنگونا کا هست ،دت خویش یاتهوا و هرچوا نووت م رتوت خداونود و ایموان دت
قب  ،بیشهر من کس گردد ،او ،آینا همال نموای خداونود مویشوود (هموو )5-6 /3 :1366 ،دت
باالتری مرحبا ه یاتهگی ،صوت هموالی و کموالی حیور حوق دت قبو او مون کس
میشود (اب عربی ،بیتا )57 /13 :مس ،آیینگی و مرآتیت ،حقیقت ممم ا.ت
دت نهایت ب د از تجبی تمام ا.ماء بر قب  ،ذا حیر حق بر او مهجبی میشود و .والک
تا با مرحبا تنا میت.اند و ای همان امانهی ا.ت کا هیش موهوودی قاببیوت موذیرش آن تا
نداشها و تنها انسان ممم  ،امی حیر حق شد شاید ک م میامبران ،کا بوا هنگوام م رتوی
خویش صفت امی تا با خود داده و میترمودند إِنِّی لَکُمْ تَ.دولٌ أَمی (الودخان ،آیوا 18؛ شو را،
آیا  107و  125و 143و  162و  )178ناظر با هموی م نوا باشود بنوابرای بههوری و واالتوری
موهودی کا از چنی قاببیهی برخوتدات ا.ت و میتواند حقایق تا با نموایش گوذاتد امانوت
داتان خدا ،همان انسانهای کامول هسوهند از ایو تو ،مصوداق اتوم مومم اول دت حودیث
مذکوت ،انسان کامل (ممم حقیقی) ا.ت و با نسبت ایمان ،هر انسوان موممنی مویتوانود از
آینا بودن بهرهمند گردد

 .4-4تفسیر المؤمن دوم
با توها با اینکا ممم اول آیناای بوده کا ممم دوم تا دت خود من کس مویکورد ،و حوول
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محوت ممم دوم میچرخید ،مس «الممم » دوم ،باید کسی باشد کا نقش ا.هق لی و اصوالی
داشها و صاح صوت ا.ت
از آنجا کا ممم کسی ا.ت کا با حقایق و م واتف الهوی شوناخت داتد و مه بوق ایو
شناخت ،ذا و ا.ماء و صفا الهی ا.ت ،و حیر حق تنها موهودی ا.ت کا بوا ایو
حقایق ،عبم بالذا و مسهقل داتد مس مراد از ممم دوم خداوند بوده ،و ممید ایو مطبو ،
.وته حشر آیا ،23دعای هوش بند 17و دیگر توایا ا.ت کا یکی از ا.مای نیوک الهوی
تا صفت الممم دانسها ا.وت از ایو تو ،صوفت المومم همچوون .وایر اوصواف کمالیوا
باالصالا مخهص حیر حق بوده و صاح صوت حقیقی او میباشد
حیر حق ،کنر مخفی بود؛ دو.ت داشت چهره زیبای خوود تا دت آینواای بنگورد ،او
عالم هسهی تا آیناای برای دیدن صوت خویش قرات داد و تمام موهوودا عوالم ،تجبیوا
صفا او شدند و هر یک با ترا خوت حال خود آیناای برای خدا گشهند (صودتالدی شویرازى،
 )367 -356 /2 :1981موهودا عقبی کماال مهنا .با مرتبا خود تا اظهات میکردند و نیور
موهودا مثالی و مادی هریک با اقهیای ا.ماء و صوفا مدیودات مویگشوهند بوا عبواتتی
دیگر هر آنچا دت عالم هسهی ا.ت ،بسها با ظرتیت و مهنا .با کیفیت مج ی آن ،نماینوده
یک یا چند صفت م ی از خداوند شدند اما ای آیناهای مه دد قاببیت ایو تا نداشوهند کوا
صوت خداوند تا یکها نشان دهند و تمامی ا.ماء و صفا تا با نموایش گذاتنود ،ببکوا
هر کدام ،صفهی از صفا خداوند تا من کس میکردند با همی دلیل ای آینواهوای کثیوف
آنچنان کا باید ،شفاف نبودند کا حق دت آنها مشاهده کماال خویش نماید و چوون خودای
ممم  ،خوا.ت آیناای برای خویش داشها باشد ،موهودی بر صوت خویش آترید کا آینوا
تمام نمای او شود (صدتالدی شیرازى )181/9 :1981 ،و ع وه بر اینکا قاببیوت ان کواس تموامی
ا.ماء و صفا تا داشها باشد ،قاببیت با ظهوت ت.اندن ذا او تا نیر داشها باشد
ای آینا صیقبی کا از ه ی کامل بهرهمند ا.ت با .اخهات کول ههوان مطوابق ا.وت دت
حقیقت خدای ممم  ،تمامی موهودا عوالم همادی ،م دنی ،نباتی و حیوانی تا مقدمواای،
برای ایجاد او آترید و طبی ت از مرات هسمی ،نباتی و حیوانی گذشت تا قاببیوت دتیاتوت
صوت او تا میدا کرد و ای آینا شفاف ،کا مثال خداوند ا.ت ،انسان بما هو انسوان ا.وت
(صدتالدی شیرازى ) 74 :1378 ،همان موهودی کا امانت الهی تا دت د.وت گرتوت و مسوجود
م ئکا گشت و عنوان «الممم » تا از بی تمام موهودا دیگور ،بوا خوود اخهصواص داد و
خود ،آینا خدای ممم شد بنابرای مرآة المؤمن موهودی شد کا امانوت تا دت د.وت داتد و
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آن امانت ،چیری هر شناخت تمام صفا و ا.ماء الهی نیست و از آنجوا کوا حقیقوت عبوم
ماهیت نیست تا از مقولا کیف یا اضاتا یا انف ال باشد ،ببکا حقیقت عبم ،عبوات از وهوود
ا.ت کا ماهیت آن «حیوت مجرد برای مجرد» ا.ت؛ انسان آیناای گشت کا تمامی صوفا
خدا دت او ظهوت مییابند و اص ً همان هایگاهی ا.ت کا وهود ،خود تا مکشوف مویکنود
(صدتالدی شیرازى)315 ،1 :1366 ،

دت اداما بحث با وهوه محهمل تفسیری ممم اول و دوم میمردازیم:
وها نخست :خداوند انسانی تا از باب مظهریت ا.م المومم آتریود ،آن انسوان ،انسوان
کامل ا.ت قابل تأمل ا.ت کا .خ از ظهوت و هویدا شدن ا.ت ی نی نهفهاها بوروز یابنود
و حقایق مخفی و مندمج دت وهود حق ت الی نمایان شوند بنابرای  ،مویتووان گفوت تجبوى
حق دت مرآ انسان کامل محمدى (ص) و اولیاى محمودیی (ع) ا.وت بوا هموی ههوت
انسان کامل ،خهمى .اتى و ظاهر دت همی مظاهر ا.وت دت زیوات هام وا کبیوره از اهول
بیت عصمت و طهات واتد شده ا.ت« :بکؤ فؤتا اَّللّ و بکؤ ،ؤت ر ذکؤرک ي الؤَاکرين و
أسنؤک ي األسنء و أتسالک ي األتسال و أرواحکؤ ي األروا و أهفسؤک ي النفؤو» .

(صدوق )276/2 :1373،ای قبیل از کبما دت مأثوتا

ائما عبیهم السّ م زیواد ا.وت (الهیجوی،

)392 :1386

وها دوم :خداوند آینا انسان کامل ا.ت ،زیرا انسوان کامول دت .ویر از حوق بوا خبوق،
خداوند تا آیینا ههان مییابد و از آنجا کا انسان کامل ،ههان بوده ا.ت؛ مس خداونود آینوا
مف بنرب َك َأ َّهه عَىل ک ُِّل َ ٍ
ن
شء َشهيد» (تصبت ،آیا ( )53حسینی اتدکانی)46 :1375 ،
ُ
او ا.ت « َأ َو ََل م َيک َ ِّ
م
وها .وم :هر دو ممم حیر حق باشند و ای مرحبا زمانی تم میدهود کوا انسوان
کامل دت تنای ذاتی و دت حقالیقی با .ر میبرد و میان تائی و مرئی و مرآ اتحواد حاصول
گشها باشد همانگونا کا آه دت اثر مجاوت با آتش ،و شد حرات  ،صوت آتوش بوا
خود گرتها و کات آتش کند ممم حقیقی نیر از خود مفاتقت کرده ا.ت (صودتالدی شویرازی،
)191 /5 :1366

الزم با ذکر ا.ت ممم دیگری نیر میتواند برای مومم اول کوا آینوا بورای مومم دوم
بوده ،آینا شود و تصویر ممم اول تا دت خود ،من کس کند با ت بیر دیگر مومم اول ،نقوش
ممم دوم با خود میگیرد و آنچا دت موتد ممم دوم گفها شد ،قابل صودق بور مومم اول
نیر هست با ای تفاو کا صوت تصویر الممم دوم دت الممم اول من کس میشود
وها چهاتم اینکا :مراد از ممم دوم دت عبات  ،انسان کامل ا.ت کا با خودا و م واتف
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الهی ایمان و شناخت داتد؛ شناخهی کا خردها از تاه تکر و بحث توان ادتاکش تا نداتنود ،از
طریق انسان کامل با دلهای مسه دان عبم و عرتان اتاضا میشود (صودتالدی شویرازی:1366 ،
 )379 /9مس میتوان گفت حکیمان ی نی آن د.ها از مممنانی کا با حرکت هووهری ،نفوس
خویش تا از قوه با ت ل ت.انیده و با عقل بالف ل مبدل گردانیدهاند (صدتالدی شویرازی:1360 ،
 )62آینا انسان کامل هسهند کا با ان کاس صوت دت قب شوان ،احووال و ا.ورات الهوی تا دتک
میکنند
وها منجم :از آنجا کا ایمان داتای دتها مخهبفِ حسی (لسانی) ،نفسانی (تقبیدی) ،عقبوی
(برهانی) و الهی (کشفی) ا.ت مممنی نیر از مرات گوناگون و دتها مخهبفی برخووتدات
هسهند و هر مممنی با توها با دتها ایمانی خود کا بر دیگری میشی گرتهوا و مقودم ا.وت،
ممم دوم برای شخص دیگر میشود کا ممم اول بوا نظور بوا شوفاتیهی کوا داتد ،تصوویر
ممم دوم تا دت خویش من کس .اخها و خود تا با آن تصویر مری مویکنود دت ایو نووع
برداشت ،مممنان آینا یکدیگر هسهند البها ممم چون با همهونس خوود نظور کنود ،م وای
ا.ت اما با غیر هم هنس خود بائ ا.ت (.هروتدی)294 /1 :1427 ،

 .4نحوه انعکاس مؤمن در مؤمن
ب د از توش شدن م نا و منظوت از ممم اول و ممم دوم دت دیودگاه م صودتا ،بوا نحووه
ان کاس ممم دت ممم میمردازیم قب انسان کامول ،بویوا.وطا دت مقابول ذا حیور
الممم قرات میگیرد و تانی دت آن می شوود و بوا ان کواس نووت مور تش شو آتهواب وهوود
خداوند ،خود منب مرتو اتشانی دیگری میشود
هر گاه قب آیناای ممم  ،دت مقابل انسان کامل قرات گیرد ،نفوس نواقص و نفوس کامول
همچون دو آینا توبروی همدیگر قرات گرتها و حقایق آینا دوم دت آینا نخست من کس و بوا
آن مهحد میشود نفس انسان کامل ،من کس کنندة صوت ادتاکوی بوا نحوو اشوراقی دت .وایر
نفوس میشود و آن نفوس با توها با صیقبی بودن ،آن صوت تا دت خویش یاتها و مویبیننود
و با حقایق ،عبم حیوتی میدا میکنند دت حقیقت نقش میامبر (ص) با صوتتی واضو بوا
عنوان وا.طا ،آشکات میگردد دت ای حالوت وهوود مومم بوا صووت آینواوات ،تصواویر
موهود دت وهود نبی (ص) تا مینمایاند و وهود میوامبر (ص) نیور بوا صووت آینواای دت
مقابل خوتشید حق ت الی ،نمایاننده حق میباشد دت ای ترآیند ،نفوس کامول ،مکمول نفوس
ناقص ا.ت
با حس توایا مه دد از عاما و خاصا واتث عبم خواتم االنبیواء (ص) و بواب مدینوا
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عبم آن حیر  ،حیر عبی ب ابیطال (ص) ا.ت واتث ای عبم باید هموا حقوایق و
م اتف الهیا تا از مخرن عبم میامبر(ص) اخذ کند حقیقت عبم میامبر(ص) با وا.طا اتصوال
با مبدأ و تؤیت حقایق حاصل شده ا.ت
بنابرای  ،باید توها داشت کا تنها برخی از اتراد توانایی چنوی مشواهده و تؤیهوی تا داتا
هسهند (صدتالدی شیرازى )595 /5 :1981،تأکید م صدتا بر ب ید بوودن مشواهده بورای نفووس
عادی کا ت بق با بدن داشها و با تجرد تام نر.یدهاند ،نواظر بوا هموی م نا.وت (صودتالدی
شیرازى ،)68 /2 :1981 ،ی نی تنها برای اترادی کا دت مسیر تکامل هوهری نفس هسهند و گوذت
از عالم مثال و وتود با عالم عقبی تا تجربا کردهاند ،ادتاک عقبی حاصل میشود (حسو زاده
آمبوی)49 /3 :1362 ،؛ اما برای آنهایی کا با ای مرتبا نر.یدهاند ،ادتاک عقبی با صووتتی موبهم
ظاهر خواهد شد (صدتالدی شیرازى)328 :1360،
مس با نگاه مرآتی دت قوس ص ودی ،نفوس ،با توها با شفاتیت دت مرآتیوت ،بوا حقوایق
میت.ند و هر نفسی با توها با مرتباای کا با آن مهحد میشود (اتحاد نفس با صووت عقبوی)
و تکامبی کا مییابد ،با مرحبا ب دی ص ود کرده و دت مقابل آینا انسوان دیگوری قورات موی
گیرد و آینا آن انسان ،از وی شفافتر بوده و حقایق و صوت واضو توری دت دتون خوویش
داتد ای صوت ،دت مقابل آن آینا من کس شده و شخص با ای ان کاس و اتحاد بوا صووت و
ادتاکی کا حاصل میشود مرات ب دی تا طی می کند

 .5دستاوردهای حدیث بر مبنای حکمت متعالیه
مس از بیان و تحبیل حدیث از دیدگاه م صدتا با مهمتری د.وهاوتدهای م رتهوی حودیث
اشاته میکنیم
أ) مؤمن کاملترین آینه است :از بی هما مظواهر و مرآیوا ،انسوان بیشوهری تووان تا
برای اظهات حقایق الهی داتد مس حقایق الهی دت نهاد هر انسانی با امانوت گوذاتده
شده ا.ت بنابرای  ،انسان باید آه وهود خویش تا با مجاهود هوای توراوان بوا
آیناای شفاف تبدیل کند و هنگامی کا آینا گشت ،نام ممم با خویش میگیرد
ب) تنها انسان ،مؤمن میشود :انسان تنها نمودی ا.ت کا شایسهگی مبق شدن با نام
«الممم » تا داتد و خداوند او تا همنام خود خوانده ا.وت تر.وهادگان خودا نیور،
خویش تا «ت.ول امی » م رتی میکردند زیرا از امانت الهی کوا هموان قاببیوت بوا
ظهوت ت.واندن ذا و تموامی صوفا و ا.وماء خداونود ا.وت ،بوا نحوو احسو
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ما.داتی نموده و با اندازه ظرتیت وهودیشان بوا ت بیوت ت.وانیدهانود و از ایو
تو.ت کا خاتمالر.ل ،با مری شدن با نام «امی اهلل» واالتری دتها از مممنیت تا
کس نموده ا.ت
ج) ضرورت آینه جو شدن :کسی کا میخواهد خود و خدایش تا با چشم دل نظواته
کند ،الزم ا.ت آیناهو شده و گرد گیهی بگردد تا با صحبت یکوی از مممنوان آینوا
خو بر.د و دت مقابل آیینا دل او قرات گیرد تا .ویمای حقیقوی خوویش تا ببینود و
آنچا با .ب تنگها و خیاال باطل بر آن اتروده و او تا از شوباهت نخسوهی بوا
مروتدگاتش دوت کرده ،از آینوا دل خوویش بردایود دت ایو صووت بوا حصوول
شفاتیت ،از آینا هویی با مقام آینا خویی میت.د
د) جهت آینه و متقابل بودن آن :دت حدیث دو ممم بیان شده ا.وت ،موس دو آینوا
موهود ا.ت کا دو آینا باید دت تا.های یکدیگر قرات گیرند ،توا تصواویری کوا دت
خویش من کس میکنند ،دت ممم دیگر مون کس شوود بنوابرای بوا قورات گورته
توبروی هم ،تصاویر تا با هم بازتاب میکنند و ای بازتواب زمینوا حیووت صووت
بیشهری تا تراهم کرده و مدتکا مخفی شده نمایان میشوود و آینوا .ووم نیور از
طریق تقابل آینا اول و دوم ،م رتت حاصل میکند تا بوا آینوا اول ی نوی حیور
حق بر.د
ه) اتحاد رائی ،مرئی ،مرآت :مراد از تائی ،ممم  ،مراد از مورآ  ،قبو

و امور مرئوی،

حق ت الی ا.ت و دت ای امر مرئی ،ممم هم خودش تا میبیند ،و هوم حوق تا دت
ای مرآ میبیند کا هر دو ،دیدن حق ا.ت بوا ایو توضوی کوا :صووت ،تو.و
آینا ای با و .ت بیشهر و شفافتر دت آینا دیگر من کس میشووند و بوا توهوا بوا
اینکا ای ان کاس دت نفس انسانی تم میدهد ،نفس دت .یر تکامبی خویش با ایو
صوت ادتاکی هدید ،مهحد میشود
تو چشم عکسی و او نوت دیده ا.ت
ههووان انسووان شوود و انسووان ههووانی

با دیده دیدهای تا دیده کا دیده ا.ت
از ایووو مووواکیرهتووور نبوووود بیوووانی

چووو نیکو بنگری دت اصول هور کوات

هم او بیننده ،هم دیده ا.ت و دیودات
(شبسهری)23 :1382،

و) تشکیک تشکیک در مرآتیت :با نگاه مرآتی با نفس ،دت قوس ص ودی ،هر کموالی
دت نفس نمایشگر صوتتی از حیر

حق ا.ت و با برطورف کوردن هور نقوص و
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حجابی از آینا و تراهم نمودن شرایطی مثل «دت مقابول آینوا صواف قورات گورته »،
اتراد با توها با میران شفاتیت دت ان کاس واضو تور تصواویر ،از مرتبوا وهوودی
باالتری برخوتدات گشها و و .ت وهودیشان شد مییابد و .و ا وهوودی توا
مرتباای میت.د کا شخص ،بدون و.اطت آیناای دیگر ،دت مقابول آتهواب وهوود
خداوند قرات میگیرد ،همچنانکا .خ حبی خدا کا ترمودَ « :مؤن َرآهنؤی َف َقؤد َرآ
ن
الر ُس َ
طاع اَّللَّ» (نساء ،آیوا  )80و
ول َف َقدم َأ َ
احلَق» و فرمایش خداوند سبحان در آیه « َم من ُيط نع َّ
آیا « َوما َر َم مي َ إن مذ َر َم مي َ َولکن َّن اَّللََّ َرمى» (انفال )17،بر ای م نا تهنمون ا.ت دت نگاه
تشکیکی ،مرات  ،با میران شفاتیت و  .ا وهودی اتتقا مییابد ،با ایو م نوا کوا؛
تنها وهود حقیقی خدا.ت و غیر او نمود خدا بوده و صرتاً هویت نموودی داتد و
گسهره برخی نمودها از برخی دیگر بیشهر ا.ت
ز) ضرب پنجگانه در حدیث :یکی دیگر از د.وهاوتدهای مهوم تفسویر حودیث بیوان
مصادیق ممم اول و ممم دوم ا.ت کا دت مجموع چهات صوت حاصل میشود
انسان کامل آینا خدا ،انسان کامل آینا خدا ،انسان ممم آینا انسوان کامول ا.وت و
عموم مممنان طبق مرات تشکیک دت مرآتیت آینا یکدیگرند
ت) غیرمجاز بودن عیبگویی :ممم با دیدن ممم دیگر میتواند بر عیووب و نوواقص
خود می برد ،نا اینکا با عیوب دیگران بنگرد با عباتتی ،هر کسی نبایود بوا خوود
اهازه دهد برای دیگری آینا شود و دت ای طریق باید احهیا کرد زیرا کسی کا با
خاطر امراض نفسانیای همچون حسد ،کینا ،غش ،بدخواهی ،تحقیر دیگران ،عی
هویی ،برداشتهای منفی ذهنی و غبات گرتها ا.وت ،قودت شنا.وایی عیووب و
نیکیها تا با دت.هی و با دقت نداتد ،چون آینا وهوود او ،تصواویر تا موبهم نشوان
داده و چنی آیناای توانایی تشخیص نداتد موس هاهول و نابینوا از آن ههوت کوا
عی و زنگات تا ندیده و نمیشنا.د ،مسه د نقد عالم و بینا نیست همچنانکا اموام
عبی(ع) میترماید :برتگتری عی آن ا.ت کا با همان لغرشها و زشهیهایی کا
دت تو وهود داتد ،دیگران تا .رزنش کنی
و از آنجا کا ایمان از .نخ عبم ا.ت؛ .خ م ئکا با خداوند .بحان کوا گفهنود «قؤا ُلوا
ُس مبحاه ََك ال نع مل َ َلنا إنالَّ ما عَ َّل ممتَنا» (بقره )32 ،یا ک م حیور نووح دتبواته نجوا ترزنودش
گفت « َأعُو ُذ بن َك َأ م َأ مس َئ َل َك ما َل مي َس يل بن نه نع مل » (هود )47 ،ناظر با همی م نا.ت
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باتی حدیث با ما نمیگوید عیوب دیگران تا با نمایش بگذاتید تا دیگران تو .شوما
هدایت شده و مصب گردند زیرا شر الزم هدایت ،عصمت و آیناای بودن ا.ت
.مالی کا مطرح ا.ت اینکا؛ مس تکبیف نهی از منکر چا میشودب دت ما.خ باید گفوت:
تشخیص منکر ،با لحا مصداق ،بسیات مهم ا.ت و همچنی توها با ای هودف ،ضوروتی
ا.ت کا شخص ،با نهی از منکر کردن دیگران ،با دنبال صیقبی کردن وهود خوویش ا.وت،
زیرا عمل با واهبا ترآیندی برای ترکیا قب خویش ا.ت مس اگر تشخیص ،بوا ههوت
زنگاتهای وهودی ،نادت.ت باشد ،نا تنها تیرگی برطرف و شفاتیهی حاصل نمی شود ،ببکوا
با دادن نسبتهای ناتوا ،قیاو های بیها و نادت.ت و آزات ت.وانی بوا دیگوران ،خراشوی
میاعف بر آینا وهودی شخص اتروده میشود

نتیجه
ای مقالا حدیث «الممم مرآ الممم » بور مبنوای حکموت مه الیوا برت.وی شود از ایو
حدیث ،برداشت ها و تفا.یر گوناگون ظاهری و عرتانی اتائا شوده ا.وت مطوابق برداشوت
ظاهری ،ممم اول اص حگر ممم دوم ا.ت ای نوع برداشوت. ،وب شوده هواهبی کوا
داتای غبات نفسانی ا.ت ،دت مقام منهقد قرات گیرد و از ای ههت ،آثوات نوامطبوب اههمواعی
بر های گذاشها ا.ت با توها با مبانی حکمت مه الیا و اشاتا خاص م صودتا دت بواب
ایمان و نقش مهم آینا و نمایاننودگی آن ،مومم دوم دت حودیث ،ت والی بخوشِ مومم اول
ا.ت مس با نگاه مرآتی دت قوس ص ودی ،وهود ناقص و وهوود کامول همچوون دو آینوا
توبروی همدیگر قرات گرتها و حقایق آینا دوم دت آینا نخست من کس و با آن مهحود شوده
با مرحبا ب دی ص ود میکنند

پینوشتها

 1دت مجام حدیثی شی ا ،شیخ صدوق (م  )381دت مصالقة اْلخوا ر بویتوا ،ص 42؛ ابو شو با حرّانوی (قورن
چهاتم) دت تحف ال قول، 1404 ،ص 173؛ شریف تضی (م  )406دت المجازا النبویا ،بیتا ،ص 79؛ محمود بو
عبی طبری (م  525هو ) دت بشارة املصؤطفی ،1420 ،ص 53؛ قط الدی تاوندی (م  ) 571دت النوادت، 1407 ،ص
99؛ عبی الطبر.ی (قرن هفهم) دت مشکاة االهوار، 1385 ،ص 189؛ حرّ عوامبی (م  1104هوو ) دت و.وایل الشوی ا،
، 1414ج ، 12ص 210؛ عبّاما مجبسی (م  1111هو ) دت بحاتاالنوات ،1403 ،ج  ،71ص 233؛ .وید بحرال بووم (م
 1212هو ) دت الفوائد الرهالیا ،1363 ،ج، 4ص 25؛ میورزا حسوی نووتی (م  1320هوو ) دت مسوهدتک الو.وایل،
 ،1408ج  ،9ص 45؛ محمدباقر محمودی دت هنج السعالة ،1385 ،ج  ،8ص 216
اما شرح نقل ای تمثیل دت که حدیثی اهل .نّت چنی ا.ت :بخواتی (م  256هوو) دت اَدب المفورد، 1409 ،ص
60؛ ابی داود (م  275هو ) دت السن  ،1410 ،ج  ،2ص460؛ الطبرانی (م  360هو ) دت الم جم االو ، .بیتوا ،ج ،2
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ص 325؛ عبدااهلل ب عدی (م  365هوو ) دت الکامول ،1409 ،ج  ،6ص 231؛ ابو .و ما (م  454هوو ) دت مسوند
تمثیلهای هام ا شنا.انا دت نصوص ا .می  17الشهاب ،1405 ،ج ، 1ص  105و 106؛ بیهقوی (م  458هوو ) دت
السن الکُبری ،بیتا ،ج  ،8ص 167؛ المری (م  742هوو ) دت تهوذی الکموال ،1408 ،ج  ،11ص 428؛ ذهبوی (م
 478هو ) دت میران االعهدال ،بیتا ،ج  ،3ص 662؛ اب حجر عسق نی (م  852هو ) دت تهذی الههوذی  ،1404 ،ج
 ،5ص 181؛ و .بل الس م ،1379 ،ج  ،4ص 211؛ ه ل الدی .یوطی (م  911هو ) دت الجوام الصوغیر،1401 ،
ج  ،2ص 660؛ مهّقی هندی (م  975هو ) دت کنرال مال ،بیتا ،ج  ،1ص 141
املؤمن مرا مه الخيه املؤمن

2
 3املؤمن مرآة املؤمنر الهه يتأ ّمله فيسد فاقته و جیمل حالته
 4عمران صابی دت مناظره توحیدی کا با حیر عبی ب مو.ی الرضا (ع) داتد عورض مویکنود« :اال ختربهؤی يؤا
سيد هو فی اخللق ام اخللق فيه» اگر با مشاهده خبق می با ذا اقدس حق میبریم یا باید او دت خبق بووده و یوا
خبق دت او باشد و گرنا الزم می آید دو شیء بیگانا از هم ،یکی آیت دیگری باشد و چوون حبوول هور کودام دت
دیگری محال ا.ت ،مس ا.هدالل با خبق برای اثبا خدا ممک نیست
قال الرضا (ع) :تل يا عمرا ذل ک ليس فی اخللق و ال اخللق فيهر تعالی عن ذلک و ساعلملک ما تعرفه به و ال حول و

ال قوه اال باَّلل امام میترماید« :نا او دت خبق ا.ت و نا خبق دت او» زیرا ای دو نقی
تت نقییی دت میان باشد »
امام (ع) برای تفهیم ای م نا کا چگونا خبق مرآ و آیت حق ا.ت ،بی آنکا خبق دت حق با حق دت خبق باشود،
با ا.ه انت از خداوند با اتائا یک نمونا مرداخها و میترماید «اخربهی عن املرآت أ اه فيها ام هی فيؤکر فؤا کؤا
هم نیسهند تا آنکا محوذوت

ليس واحد منکن فی صاحبهر فبا شیء استدل ها علی هفسؤک» ی نی شکی نیست کا تو خود تا دت آینا میبینی و
آینا نیر تو تا نشان میدهد با آنکا نا تو دت آیناای و نا آینا دت تو میباشد ،مس چگونا ا.ت کا با دیدن دت آینوا
صوت خویش تا باز میشنا.ی
عمران ما.خ میدهد کا با آن نوت کا میان م و آینا تاصبا ا.ت خود تا میشنا.یم آنگاه اموام (ع) دتبواته نووت
شبکا چشم و دیگر اموت مربو مباحثی تا مطرح میکند تا آن کا م بوم میشود صوت مرآتی هویش یوک از آنهوا
نمیباشد (صدوق ،توحید ،ج  ،5ص )424

منابع










قرآن کریم
آمدی. ،یف الدی  ،ابکات االتکات تی اصول الدی  ،با تحقیق احمد محمود مهودی ،داتالکهو  ،قواهره،
1423ه ق
آمبی. ،ید حیدت ،تفسیر المحی االعظم ،مصح .ید محس مو.وی تبریری 7 ،مجبد. ،ازمان چوا
و انهشاتا وزات اتشاد ا .می ،تهران1422 ،ه ق
همو ،اهوار احلقيقة و اطوار الطريقة و ارسار الرشيعةر مصح محس مو.وی تبریری ،نوت عبی نوت ،قم،
1382ه ش
اب عربی ،محمد ب عبی ،رمحة من الرمحا فی تفسری و االشارات القرآ ر ج ،4مطب وة نیور. ،ووتیا-
دمشق1410،ه ق
اب عربی ،تهوحا مکیا ،ج ،13داتاحیاء الهراث ال ربی  ،بیرو  ،بیتا
اب تاتس ،احمد ب تاتس ،معج مقاييس اللغة ،ج ،1مکه االع م اال .می ،قم1404 ،ه ش
اب منظوت ،محمد ب مکرم ،لسان ال رب ،ج ،13دات صادت ،بیرو 1414 ،ه ق
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عو کهو

اب هشام ،عبداهلل ب یو.ف ،مغنوی الببیو
عبدالحمید ،املکتبة التجارية الکرب  ،قاهره1404 ،ق.
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ات کی ،احمد ب اخی ناطوت ،مناق ال اتتی 2 ،مجبد ،بینا ،آنکاتا1959 ،م
ببخی ،ه ل الدی محمد ،تیا ما تیا ،مصح تروزانفر ،انهشاتا نگاه ،تهران1386 ،ه ش
هامی ،عبدالرحم ر اشعة اللمعات ،مصح هادی ت.هگات مقدم گوهری ،بو.هان کهواب ،قوم1383 ،ه
ش
هوادی آمبی ،عبداهلل ،تحریر تمهید القواعد صائ الدی عبی ب محمد الهرکا ،انهشاتا الرهوراء ،قوم،
1372ه ش
هوهری ،ا.ماعیل ب حماد ،الصحاح ،ج ،5داتال بم لبم یی  ،بیرو 1376 ،ه ش
هوادی آمبی ،عبداهلل ،تحیق مخهوم ،بخش منجم از هبد دوم ،هبد ،10ج ، 2نشور ا.ورا ،چوا .ووم،
قم1386 ،ه ش
الجی نی ،عبدالقادت ،الفه الربانی و الفی الرحمانی ،مکتبة الثقافة الدينيةر قاهره1426 ،ه ق
همو. ،ر اال.رات و مظهر األنوات تیما یحهاج الیوا األبورات ،مصوح احمود تریود المریودی ،داتالکهو
ال بمیا ،بیرو 1428 ،ه ق
حرانی ،اب ش با ،تحف ال قول ،مم.سا النشر اال .م ،طب تاب ا ،قم1404 ،ه ق
حس زاده آمبی ،حس  ،م رتت نفس ،ج ،3هبد .وم ،مرکر انهشاتا عبمی ترهنگی ،تهران1362 ،
حسنی تازی. ،ید مرتیی ب داعی ،تبرصة العوام فی معرفة مقاالت االهامر بوا تصوحی عبواس اقبوال
آشهیانی ،انهشاتا ا.اطیر ،تهران1364 ،ه ش
حسینی اتدکانی ،احمد ب محمد ،مرآت االکوا حترير رش هداية مالصدرار شرکت انهشواتا عبموی
ترهنگی ،تهران1375 ،ه ش
حبی ،األلفی  ،هجر  ،قم1409 ،ه ش
الرازی ،ابو زکریا یحیی ب م اذ ،هواهر الهصریف ،مصح  .ید هاتون عاشوت ،مکهبا اآلداب ،قواهره،
1423ه ق
تاغ اصفهانی ،حسی ب محمد ،مفردا الفا قرآن ،ج ،1مرتیوی ،تهران1374 ،ه ش
تضانژاد ،غ محسی  ،تمهیدالمبانی یا تفسیر کبیر بور .ووته .وب المثوانی ،ج ،1الرهورا (س) ،تهوران،
1383ه ش
زمخشری ،محمود ب عمر ،الکشاف ع حقائق غوام الهنریل و عیون األقاویل توى وهووه الهأویول،
4هبد ،هبد ،1داتالکهاب ال ربی ،لبنان ،بیرو  1407 ،ه ق
السبمی ،ابو عبدالرحم محمد ب الحسی  ،مجموعا آثات السوبمی 3 ،مجبود ،مرکور نشور دانشوگاهی،
تهران1369 ،ه ش
.هروتدی ،شهاب الدی ابوحفص ،عواتف الم اتف ،مصح احمد عبدالرحیم ا.ای 2 ،مجبود ،مکتبؤة





شبسهری ،محمود ب عبدالکریم ،گبش تاز ،مصح محمدحماصیان ،خدما ترهنگی کرمان1382 ،
شرباصی ،احمد ،مو.وعا اخ ق القرآن ،ج 3و  ،4داتالرائدال ربی ،لبنان ،بیرو 1407 ،
شیرازی ،تک الدی مس ود ب عبداهلل م روف با باباتکنا ،نصوص الخصوص تی ترهموا الفصووص،
شرح تصوص الحکم با اههمام دکهر تهب بی مظبومی ،دانشگاه مک گیول ،موونهرال -کانوادا ،مم.سوا
مطال ا ا .می ش با تهران ،با همکاتی دانشگاه تهران1359 ،
الشیرازی ،توزبهان بقبی ،تفسیر عرائس البیان تی الحقایق القورآن ،مصوح احمود تریود المریودی3 ،




















الثقافة الدينيةر قاهره1427 ،ه ق

تحبیل حدیث «الممم مرآة الممم » بر مبنای حکمت مه الیا
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مجبد ،داتالکه ال بمیا ،بیرو  2008 ،م
صادقی تهرانی ،محمد ،الفرقان تی الهفسیر القرآن بالقرآن و السنة ،ج ،9ترهنگ ا .می ،قم1406 ،
صادقی تهرانی ،محمد ،الهفسیر الموضوعی لقران الکریم ،ج ،15دتهر مملف ،قم ،بیتا
صدتالدی شیرازى ،محمد ب ابراهیم ،احلکمة املتعالية ي األسفار العقلية األربعؤةر  9هبد ،ج،4 ،3 ،2 ،1
 ،9 ،8 ،6 ،5دات إحیاء الهراث ال ربی ،بیرو  1981 ،م
همو ،تفسیر القرآن الکریم7 ،هبد ،ج  ،4 ،3 ،2 ،1بیدات ،قم1366 ،
همو ،ا.راتاالیا  ،انجم ا .می حکمت و تبسفا ا .می ،تهران1360 ،
همو ،المظاهر الهیا ،بنیاد حکمت ا .می صدتا ،تهران1378 ،
همو. ،ا ت.ائل تبسفی ،دتهر تببیغا ا .مى حوزه عبمیا قم ،قم1387 ،
همو ،مبدأ و م اد ،انجم حکمت و تبسفا ایران ،تهران1354 ،
همو ،الشواهد الربوبیا ،مم.سة الهاتیخ ال ربی ،بیرو 1417 ،
همو ،شرح اصول الکاتی ،ج ،1ترهما محمد خواهوی ،مژوهشگاه عبوم انسانی و مطال وا ترهنگوی،
تهران1369 ،
صدوق ،محمدب عبی ،الهوحید ،تحقیق حسینی تهرانی ،ج ،5انهشاتا ا .می ،قم ،بیتا
طریحی ،تخرالدی ب محمد ،مجم البحری  ،ج ،6مرتیوی ،تهران1375 ،
غرالی ،ابوحامد محمد ،احیاء عبوم الدی  16،مجبود ،مصوح عبودالرحیم بو حسوی حواتظ عراقوی،
داتالکهاب ال ربی ،بیرو  ،بیتا
غ یینی ،مصطفی ،هام الدتوس ال ربیا ،ج ،1داتالکوم ،بیها1425 ،
تراهیدی ،خبیل اب احمد ،کهاب ال ی  ،ج ،8نشر هجر  ،قم1409 ،
قیصری ،داوود ،ت.ائل قیصری ،مصح .ید ه ل الدی آشهیانی ،مم.سا مژوهشی حکمت و تبسفا،
تهران1381 ،
الهیجى ،محمد ه فر ب محمد صادق ،شرح ت.الة المشاعر ،بو.هان کهاب (انهشواتا دتهور تببیغوا
ا .می حوزه عبمیا قم) ،قم1386 ،
مجبسی ،محمدباقر ،بحاتاالنوات ،ج ،1مو.سا الوتاء ،بیرو 1403 ،
مرتیی زبیدی ،محمد ب محمد ،تاج ال روس ،ج ،18داتالفکر ،بیرو 1414 ،
م بمی ،حس  ،عرتان نظری ،مرکر نشر هاهر ،وابسها با مرکر مدیریت حوزههوای عبمیوا خوواهران ،قوم،
1388
مکاتم شیرازی ،ناصر ،االخ ق تی القرآن ،مدت.ة اإلمام عبی ب أبی طال ( عبیا الس م) ،قم1428 ،
همدانی ،عی القیا  ،تمهیدا  ،مصح عفیف عسیران ،دانشگاه تهران ،تهران1341 ،

