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تحلیلحدیث«المؤمن مرآة المؤمن» 
برمبنایحکمتمتعالیه 
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چکیده 

از حدیث المؤمن مرآة المؤمن برداشت های گوناگون صورت گرفته اتهت
مطابق تفسیر عامیان  ،شخص می تواند نشاندهنده عیوب برادرِ مؤمن خود
باشد این نگرش ،ناقص بوده و آثار نهامطووبی در فاهای اخیقهی عام ه
دارد از این رو تحویل عمیق از حدیث ضروری بوده و اندیش های حکمت
مت الی در این باب راهگشاتت تؤال این اتت ک بر اتاس مبانی حکمت
مت الی چ تفسیری می توان از حدیث ارائ کهرد که از ایامهدهای تفاتهیر
عامیان مصون باشهد بها بررتهی آثهار میصهدرا و تهایر منهابه به روش
توصیفی  -تحویوی نتایجی حاصل شد بر خیف رویکرد عامیان  ،ک مؤمن
اول را اصیل و اصیح گرِ مؤمن دوم نشان داده ،مطابق مبانی حکمت مت الی
مؤمن دوم عنب اصالی و اتتقیلی داشت و مؤمن اول نقش تب ی و ابهااری
دارد بر این اتاس و با کاربست اصل تشکیک در مرآتیت هرچ آین قوب
انسان شفاف تر باشد ،وعودهای برتری را ب نمایش می گذارد
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.7مقدمه 
یکی از احادیثی ک ب طور متواتر در کتاب های حدیثی و اخیقی و عرفانی بدان اشاره شده
و در میان مردم شهرت ایدا کرده ،حدیث «املؤمن مرآة املؤمن» اتت این روایهت در منهابه
مختوف روایی شی ی و تنی بیان شده اتت در  1مورد از این آثار ،روایت ب نقل از امهام
عوی (عوی السیم) و در  9مورد روایت ب نقل از ایامبر اکرم (ص) گاارش شده اتت  7از
حدیث مذکور تفاتیر مت ددی ارائ شده اتت ک در میان آنها ،برداشت عامیان و ابتدایی ک
درآن ب عنب ظاهری حدیث توع شده ،از اهمیت خاصی برخوردار اتت .
در اینجا الزم اتت ب م نای لغوی و اصطیحی مفاهیم و واژگان حدیث اشاره کنیم واژه
«مؤمن» :گرچ این واژه از مفاهیم روشن و بدیهی اتت اما از آن عهت ک مهؤمن حامهل
ایمان اتت و م نا و مفهوم ایمان ،م رک آراء اهل لغت و متکومان مسومان قرار گرفت  ،الزم
اتت این واژه ب طور خاص مورد واکاوی قرار گیرد «ایمان» بر وزن «اف ال» مصدر ثیثی
ماید از ماده «أ  -م  -ن» ،ب م نای تصدیق کردن ،در امان بودن ،امان دادن ،اقرار کهردن و
باور داشتن ،عقیده ب خدا ،ایامبر و وحی و ضد آن کفر ب کار رفت اتت (ابنمنظور/79 :7777،
17؛ فراهیدی983 /8 :7743 ،؛ عوهری1417 /5 :7911 ،؛ ابنفارس :7747،ج799 :7؛ راغب اصفهانی:7917 ،

 ) 141 /7الف و الم «المؤمن» عنس بوده و برای بیان حقیقت و ماهیت آن عنس خاص ب
کار میرود شاهدش اینک  ،نمی توان واژه «کل» را عایگاین الف و الم کرد (غییینی:7715 ،
 )777 /7بنابراین م نی حدیث این گون اتت :مؤمن از حیث ایمانش ،خاصیت آیینگی دارد
در اصطیح متکومان مسومان ،ت اریف گوناگونی از ایمان مطرح شده اتت م تال  ،خوارج،
زیدی و اهل حدیث ،اعاای ایمان را « اعتقاد قوبی ،اقرار زبانی و عمل ب عوارح» دانست اند
ب گون ای ک با فقدان یکی از آنها ،ایمان نیا از بین میرود (حوی )971:7743 ،ابوحنیفه و
ا بوالحسن اش ری و بشر بن قیاس مریسی و عماعتی از صوفی و عموم فقها ایمان را مرکب
از دو عاء « اقرار زبانی و م رفت قوبی» اختیار کردهاند (حوی )971 :7743 ،برخی ایمان را تنها
عمل قوب دانست اند ،ک میان ایروان این دیدگاه اختیف اتت عهم بن صفوان عمل قوبی
را همان م رفت قوبی ب خدا می داند و م تقد اتت اگهر کسهی خهدا را بها قوهب خهویش
شناخت و اس از آن با زبانش او را انکار کرد و قبل از توب مُهرد ،ایهن فهرد مهؤمن کامهل
االیمان اتت؛ حسهین بهن الفاهل البجوهی عمهل قوبهی را همهان تصهدیق قوبهی مهیدانهد
(صهدرالمت لهین )178- 175/7 :7911 ،ب اهی نیها چهون غههیین ابهن مسهوم دمشهقی و فاههل
رقاشی (حسنی رازی )14 :7917 ،و کرّامی (آمدی8/5 :7719 ،؛ عیم حوی )978 :7743 ،ایمان را فقط
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اقرار زبانی شمردهاند
واژه «مرآة» بر وزن مِف ال از رأی ،عمه آن المرائی ب م نای اباار و وتیو ای ک صورت
اشیاء در آن دیده میشود (راغب اصفهانی797 /1 :7917 ،؛ ابن منظهور131 /77 :7777،؛ فراهیهدی،

948 /8 :7743؛  ،مرتای زبیدی )791 /73 :7777 ،آین  ،فوا صیقوی یا قط شیش ای اتهت که
اشت آن را گوگرد داده اند ،ک ب عوت صافی و بازتاب باالیش ،تصویر اشیاء مقابل خود را
نشان می دهد و حیثیت ادیدارتازی دارد آین ؛ خود ب خود _ بدون اینک چیای روبروی
آن باشد _ تصویری درون خود ندارد ولی در فاهای نهورانی و به مجهرد اینکه چیهای
روبروی آن قرار گیرد ،تصویری را ادیدار میکند

.9طرحمسأله 
حدیث « المؤمن مرآت المؤمن» برداشت ها و تفاتیر اراکنده و مختصری ارائ شهده اتهت
برخی با رویکرد اخیقی ،بحث امر ب م روف و نهی از منکر را از حدیث اتتنباط کرده و
برخی برداشت عرفانی از آن نموده اند تؤال این اتت ک آیا می توان م نای عمیق تری از
حدیث بر مبنای حکمت مت الی ارائ داد بر خیف اینک در برداشت ظاهری و متهداول،
مؤمن اول ،اصیل و اصیح گرِ مؤمن دوم نشان داده شده ،حکمهت مت الیه  ،مهؤمن دوم را
دارای عنب اصالی و اتتقیلی دانست و ب مؤمن اول نقش تب ی و ابااری داده اتت از این
رو مؤمن اول خاصیت آیین گریِ مؤمن دوم را دارد تکی بر تفسیر ظاهری حدیث موعب
شده ک شخص گمان کند ،بدون توع ب غبار نفسانی خویش می تواند ،منتقد و اصیح گر
دیگران باشد ترویج این نوع رفتار آثار نامطووبی در فاای اخیقی عام بر عای گذاشت
اتت بنابراین ارائ تفسیر عمیق حدیث بر مبنای حکمت مت الی ضروری ب نظر میرتد
ما در این مقال ب دنبال آن هستیم ک تفسیر حدیث مرآت را بر مبنای حکمت مت الیه به
روش توصیفی  -تحویوی ،تببین و شرح کنیم

 .3تفاسیرگوناگونحدیث 
.7- 3برداشتظاهریوابتدایی :برخی برای تفسیر حدیث ب ویژگی های آین ارداخت
و بیان داشت اند آین صاف و بی غش و ااک و خالص اتت مؤمن نسبت ب برادر ایمانی
خویش صاف و خالص و ااک اتت و حقیقت چهرهاش را نشان میدهد و ب قصد
اصیح ،او را راهنمایی کرده و امر ب م روف و نهی از منکر می کند بنابر این برداشت،
عموم مؤمنان مد نظر اتت؛ ی نی هر مؤمنی باید آین مؤمن دیگر باشد و با توع ب این
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نکت ب فریا امر ب م روف و نهی از منکر بپردازد (ابنعربی571 /7 :7774 ،؛ صادقی
تهرانی711 /3 :7741 ،؛ همو ،بیتا71 /75 :؛ شرباصی 731 /9 :7741 ،و 141 /7؛ مکارم شیرازی،

 )185 :7718این همان م نایی اتت ک از احادیث دیگر میتو ان آن را ب دتت آورد
1
همچنان ک ایامبر اکرم(ص) فرمود :مؤمن آین برادر مؤمنش اتت؛ (صدوق) 71 :7741 ،
حارت عوی (ع) نیا فرمود :ای کمیل مؤمن آین مؤمن اتت؛ زیرا در او ت مل و دقت
9
می کند ،کمبودهایش را مرتفه میتازد و حالش را نیکو می گرداند (حرانی) 719 :7747 ،
 .9- 3برداشت عرفانی  :تفاتیری ک عرفا از حدیث مذبکور ارائ داده اند و بیشتر ب
مصادیق مؤمن اول و دوم اشاره نمودهاند ب قرار زیر اتت:
الف) بر اتاس نظر عرفا منظور از لفه مهؤمن دوم که در روایهت آمهده ،خداونهد مت هال اتهت
و یکى از اتماى حسناى الهى ،اتهم اعظهم المهؤمن اتهت ،همچنهانکه آیه شهریف «املمُ مؤؤ نم ُن املمُ يَؤ مم نن ُن
اْل َّبار» (حشهر ،)19 /بهدان اشهاره دارد در مناعهاتی از خهدا ارتهیده شهده اتهت که  :خداونهدا
ا مل يع ُ
زيز م ي

در آفریدن من چ حکمهت اتهت عهواب آمهد :حکمهت آن اتهت که تها عمهال خهود را در آینه
روح تو بینم ،و محبت خهود در دل تهو افکهنم (همهدانی )111 :7977 ،بنهابر ایهن نظهر ،خداونهد بهرای
خویش آین ای آفریده که خهود را در آن ببینهد و آن آینه  ،انسهان مهؤمن اتهت ،که مظههر صهفات
کمالی ه خداونههد مت ههال قههرار گرفت ه اتههت و بههر اتههاس آیههات قرآنههی ،مههؤمن حقیقههی شههخص
ایامبر(ص) اتت (الجیینی 78 :7718 ،و 97؛ آموی37 :7981 ،؛ افیکی579 /7 :7353 ،؛ عامی)775 :7989 ،
نظری کرد ک بیند ب عهان صورت خویش

خیمهه در آب و گههل مارعه ه آدم زد
(قیصری)787 :7987 ،

ب) مؤمن اول اتم حارت حق و مؤمن دوم بنده مؤمن اتت از آن عهت ک  ،چهون
می بیند خود را می بیند (شیرازی737 /7 :7953 ،؛ آموی591 :7981 ،؛ عهامی )775 :7989 :در ایهن
برداشت انسان کامل ،خود را در خداوند می بیند و خدا بازگو کننده و ناطق او اتت در این
نگاه ،دو آین روبروی هم قرار می گیرند و راز نهفت در هم مکشوف هم می گردد
ج) هر دو مؤمن موعود در حدیث ،نام حارت حق میباشد ی نی خود ،مؤرآة نفهس
خویش اتت بنا براین نظر ،میان رائی ،مرئی و مرآت اتحاد وعود دارد (آموهی591 :7981 ،؛
همو 55 /1 :7711 ،عامی) 775 :7989 :

 .4تحلیلحدیثبرمبنایحکمتمتعالیه
.7- 4مبانیحکمتمتعالیه 
قبل از ارداخت ن ب تحویل حدیث ،الزم اتت ب آن دتت از مبانی هستی شناتی ،خداشناتی
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و انسان شناتی حکمت مت الی  ،ک با حدیث مرتبط اتت ،اشاره شود
مبانیهستی شناسیحکمتمتعالیه :

 )7بساطت وعود :میصدرا در الهیات ب م نی اعم ،با ت ریفی کوتاه ،حقیقت بسیط را،
امری متشخص بذات و بدون عنس و فصل (صدرالمت لهین شیرازی71 /7 :7387 ،و 78؛ همو:7771،
 )1م رفی می کند و در الهیات ب م نای اخص با عباراتی مفصل تر واژه بساطت را در مقابل
ت لیف قرار می دهد و نفی هر نوع ائتیف از اعااء عینی و ذهنی ،اعااء حدی و مقداری را
شرط بساطت قومداد میکند (صدرالدین شیرازى) 74 /1 :7387 ،
 )1وحدت شخصی وعود و کثرت در مظاهر وعود :حقیقت وعود ،منحصر در وعود
حق ت الی اتت او حقیقت بسهیط اطیقهی نامتنهاهی اتهت ،که وعهود او عهایی بهرای
موعودات دیگر نمی گذارد و موعودات دیگر فقط حکایت گر وعود هستند و هیچ ش نی
عا قابویت شئون و تجویات حارت حق ندارند (صدرالدین شهیرازى )917- 951 /1 :7387 ،و
تنها کثرت نمودی ،آیتی و مرآتی میباشند
 )9رابط عوت و م وول بر اتاس فقر وعودی :در فوسف مت الی  ،همان گون ک گفت شد
غیر از عوت (واعب ت الی) هیچ موعود دیگری از وعود فی نفس برخوردار نیست و ههر
م وول دیگری ،غیر از حیثیت ارتباط ب عوت و موعودیت برای آن ،هیچ حیثیت دیگری را
ک از آن موعودیت م وول برای خودش ثابت شود ،ندارد (عوادی آموی) 515 /1 :7981 ،
 ) 7مطابقت عوالم وعود :میصدرا اولین فیوسوفی اتت ک اصطیح « تطابق عوالم» و
« عوالم المتطابق » و امثال اینها را در آثار مختوفاش ب کار برده اتت عوالم هستی ب چهار
مرتب طبی ت ،مثال ،عقل و حارت اتماء الهی تقسیم میشود نظری تطهابق عهوالم بیهان
کننده این ایده اتت ک عوالم با هم مطابقت و برابری دارند بدین م نا ک اگر موعودی در
مرتب ای موعود باشد از آنجا ک مرتب وعودی و تشکیکی مقدم بر او باید کمالی بیش از او
داشت باشد ،اس مرتب باالتر وعود عم ی مرتب اایین تر خواهد بود و کامل برای نهاقص
حکایت اتت – ب گون کمال – و ناقص برای کامل حکایت اتت – ب گون نقصهان -
(صدرالدین شیرازى) 711 /7 :7387 ،

مباانیخداشناسایحکماتمتعالیاه :ذات مقههدس حهق ،صهرف وعهود و در غایهت بسههاطت
نام ین نامحدود در دتهترس شناتهایی قهرار نمهیگیهرد لهذا مقهام غیهبالغیهوب الههی و حهب به
متجوی شدن در قوس نهاول از طریهق اتهماء و صهفات خهود را ظهاهر نمهوده که ایهن مظهریهت
بست ب ظرفیت و قدر ت و ضیق ،شدت و ض ف مییابهد به گونه ای که ههر یهک از موعهودات
هستی ،با توع ب قابویتی ک دارند مظهر صفتی از صفات الههی هسهتند ،امها انسهان بمها ههو انسهان،
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ب تنهایی ظرفیت مظهریت تام اتماء و صفات الهی را دارد (صدرالدین شیرازى)18/1 :7387 ،

مبانیانسانشناسیحکمتمتعالیه :انسان ها ب حسب بهرهمنهدی متفهاوت از ظههورات
اتمایی ،مراتب متفاوتی از هستی را ب خود اختصاص میدهند بخشی از این بهرهمندی،
ناآگاهان و ایش از اراده اتت همانند تفاوتی ک در آغاز میان انسان ها وعود دارد و بخش
دیگری از آن آگاهان و اس از اراده اتت و انسان ها ،بر حسب تفاوت در تحصیل عوهم و
عمل ،م ظهر اتمای متفاوت شده و در نتیج از مراتب وعودی متفاوتی برخوردار می گردند
(صدرالدین شیرازی715 /1 :7911 ،؛ همو )715/8 :7387 ،نفوس انسان ها با حرکت عوهری ،از
است ترین مراتب عمادی ب باالترین درعات روحانی میرتد و در هر مرتب ای از مراتب
وعود ،اتماء و صفات خدا را نمایان می کنند و شایستگی بیشتری برای مظهریهت اتهماء
می یابند ک در این فرآیند ص ودی تنها انسان کامل مظهر عمیه صفات خدا و عامه همه
کماالتی اتت ک در عوالم و مراتب هستی وعود دارد (صدرالدین شیرازى )777 /1 :7387 ،با
توع ب مبانی حکمت مت الی ب تفسیر حدیث میاردازیم

.9- 4تفسیر مرآة
آین بما هو آین  ،ب صورت بالذات مورد مشاهده قرار نمی گیرد زیرا آین ب لحاظ اتتقیلی
چیای عا آهن و شیش نیست؛ بنابراین آین  ،نقش ابااری دارد ک کارش حکایت گری از
صورت من کس شده در او اتت (صدرالدین شیرازى )917 /1 :7387 ،حیثیت «ادیدارتازی» آن،
مهم ترین عمل اوتت و اختیف در کوچکی ،بارگی ،راتهت بهودن ،کهج بهودن و ظههور
داشتن و انهان بودن دیده شونده ها ب عهت اختیف آین ها در تحدیب ،تق یهر ،شهفافی و
تیرگی اتت (صدرالدین شیرازى) 911 /1 :7387 ،
برای تبیین بهتر رابط بین خدا و خوق از تش بی و تمثیل ،بهره گیری میشود کاربست
تمثیل از آن رو اتت ک ؛ عموم انسان ها محسوتات را تریه تر و بهتر درک می کنند ،از این
رو ،هنگام مواعه با امور فراحسی و م قهول ،بهتهرین روش ،تشهبی امهور فراحسهی به
موضوعات آشنا ب ذهن اتت ،طوری ک گاه یک تشبی مناتب یها یهک مثهال دقیهق ،در
اروراندن مقصود ،رتاتر از دلیل و برهان اتت
میصدرا مثال آین را برای رابط بین خالق و مخووق در نظر گرفت و فصوی را با عنوان
« فی کمفمة املنکنات مرآيا لظَور احلق فمَا و جمالی لتجلی االله علمَا» (صدرالدین شیرازى/1 :7387 ،
 )981- 911ب این تمثیل اختصاص داده اتت الزم ب ذکر اتت ،ت هابیری همچهون شه ن،
عووه و ظهور ک در آثار ایشان بسیار دیده میشود ،ب این مثال قابل ارعاع اتت

تحویل حدیث «المؤمن مرآۀ المؤمن» بر مبنای حکمت مت الی

13

انتخاب مثال آین  ،تمثیل مناتبی ب نظر می رتد؛ زیرا  7اشتوان نقوی داشت و در قرآن
و کومات ائم م صوم (ع) بدان اشاره شده اتت  7همچنان ک اتتاد عهوادی آموهی در ایهن
زمین میفرماید « این مثال مبتنی بر ت الیم قرآن درباره آیت بهودن عههان اتهت»؛ (عهوادی
آموی 1 )111- 117 :7911،عرفا ب ویژه ابن عربی از این مثال برای تبیین رابط بین خدا و خوق
اتتفاده نمودهاند؛  9این مثال دو طرفی اتهت ،ی نهی عهالم  ،مهرآت و آینه عمهال حهق و
حارت حق آین ماتوی اهلل اتت صورت مخووقی ک در آین اتت فقط ظهور و صورت
مرآتی حق بوده و حقیقتی عا نشان گری و ش نی عا آی بودن ندارد؛ (حسن م ومهی:7988،
 7 )755این مثال نشان می دهد ک صورت مرآتی هم هست و هم نیست اما عهدم محه
نیست (همان 5 )751 ،بر حسب این تصویر ،صورت و عکس چیای عها نمهود صهاحب
صورت و عکس نیست و چنانچ صاحب صورت نباشد ،صورت نیا م دوم میشهود 1
صورت شیء ،از عنس حقیقت شهیء نیسهت؛ حهق ت هالی اصهل ثابهت و حقیقهت همه
موعودات اتت ،و آنچ غیر خداوند اتت ،همچون عکس اوتت بر حسب تصویر صور
مرآتی ،حقیقت «صورت و عکس» متفاوت از حقیقت «صاحب صورت و عکس» اتت
میصدرا م تقد اتت ک در برخی مهوارد ،در بازنمهایی آینه ابهامهاتی ر مهیدههد ،وی
می نویسد :عیوه بر اینک عقول از قوت وعودی بهره مندند و رؤیت آنها ب آتانی صورت
نمی گیرد ،موان ی نیا وعود دارد ک باعث میشود قوب ،آن صور عقوی را غیهر واضهو و
مبهم ببیند همانند رؤیت اشیاء در غبار یا رؤیت شخصی که دچهار ضه ف بینهایی اتهت
(صدرالدین شیرازى 185 /7 :7387 ،و  )18 /1ا ین موانه عبارتاند از:
 7نقصان عوهر و ذات نفس :این ابهام در بازنمایی مربهوط به نفوتهی همچهون عقهل
کودکان و تاده لوحان می باشهد که به عههت نقصهان و بهالقوه بهودن نفهوس آنهان،
ادراکات و م وومات هویدا و نمایان نمیشود و نفوس اینان همچون آهنی اتهت که
هنوز گداخت نشده و صیقل نیافت اتت
 1خبث عهوهر و ظومهت نفهس :کثهرت گناههان و تهراکم تیرگهی شههوات و اشهتغال به امهور
حیههوانی دنیههوی ،موعههب ظومههت نفههس گشههت و بهه مقههدار ظومههتاش ،حقههایق را
می اوشاند ،ایهن تیرگهی حاصهل از م اصهی ،همچهون زنگهاری به روی آینه نقهش بسهت و
از آنچ برایش آفریده شده ،دگرگونش میتازد و موعب تباهی عوهرش میگردد
 9عدول نفس از حقیقت :زمانی ک آینه از غایهت مهورد نظهر انحنهاء ایهدا کهرده و از
عهتی ک بایهد صهورت در آن بیافتهد ،منحهرف مهی گهردد بها وعهود اینکه نفهوس
صالحان و مطی ان از تیرگی های م اصی اهاک هسهتند ،ولهی حقیقهت در آنهها آشهکار
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نمی گردد؛ چون اندیش و فکرشان را صرف م ارف حقیقهی و ادراک حاهرت الههی
نکرده ،بوک همت را صرف اعمال بدنی و عبهادات شهرعی نمهودهانهد و عموهی که
همراه با تفکر نباشد مانند آن اتت ک آین در راتتای چیای ک قرار بهوده آن را بهاز
نماید ،قرار نگیرد
 7حجاب تقوید :برخی از عقاید هستند ک فرد از ابتدای زندگی ب صورت تقویهدی بها
آنها انس داشت و ب تهبب حسهن ظهن خهویش به صهحت آن عقایهد ،قصهدی بهر
تههرک شههان نههدارد بیشههتر متکومههان و منسههوبان ب ه عوههم و صههیح ،بههدان حجههاب
محجوب اند ،و در نتیج چنین حجابی بین آین نفهسشهان و م هارف الههی دیهواری
کشیده شده اتت
 5عهل ب اصول م ارف و چگونگی ترتیب مقدمات :عوم به مطوهوب را از ههر راههی
نمی توان تحصیل کرد بوک می بایست مقدمات الزم را فراهم نمود تا نتیجه مطوهوب
ب دتت آید (صدرالدین شیرازى793- 791 /3 :7387 ،؛ همهو917 :7957 ،؛ همهو) 151 :7771 ،
از نظر میصدرا عیوه بر صحت مقدمات باید ب نحوه چینش آنها در کنهار یکهدیگر
نیا توع نمود عووم مطووب ک بهدانها ته ادت اخهروی حاصهل مهیشهود فطهری
نیستند و عا ب واتط دو عوم ایشین (فطری و کسبی) حاصل نمی گهردد از ایهن رو
این عووم باید ب دنبال هم چینش و مرتب شده باشهند وی در تمثیهل آینه  ،ایهن دو
مقدم را ب دو آین تشبی نموده اتت ک فردی ک میخواهد اشت تهر خهویش را
مشاهده کند ،حداقل ب دو آین نیاز دارد تا در راتتای یکدیگر قرار گیرند
اینها موان ی هستند ک نفس ناطق را از ادراک حقایق محروم میتازد و گرن هر نفسی
ب حسب فطرت نخستین ا ش این صیحیت را دارد ک حقایق اشهیاء را بدانهد و صهورت
موکوت در او متجوی شود (صدرالدین شیرازى) 774 /3 ،7387،

.3- 4تفسیرالمؤمناول 
قبل از بیان تفسیر «مؤمن»  ،ضروری اتت مفهوم ایمان ،روشن شود میصهدرا در تفسهیر
خویش برای بررتی مفهوم ایمان ،نخست ب بررتی م نای لغوی ایمهان ارداخته اتهت
(صدرالدین شیرازى ) 175 /7 :7911 ،او از قول صاحب تفسیر کشاف (زمخشری) 98 /7 :7741 ،
صدقه» امنیتِ تصدیق کننده از
ایمان را از ماده « أمن» میداند و با اشاره ب عبارت «أمنه إذا ّ
تکذیب و مخالفت را مطرح میکند اس می توان گفت از نظر م نای لغوی ،ایمان ،شخص
مؤمن را از تکذیب و مخالفت با حق ،در امان قرار داده و حالتی روحی اتت که موعهب
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اطمینان و آرامش میشود
ایمان از نظر اصطیحی :ایشان از مؤلف های ت گان « اقرار زبانی ،تصدیق قوبی و عمل
عوارحی» ک در ت اریف مطرح شدة گذشتگان بود ،به عنصهر « تصهدیق قوبهی» اصهالت
بخشیده ،و ماهیت ایمان را همان تصدیق قوبی دانست اتت « :ماهمة االيامن و انه جمرد العلم و
التصديق» (صدرالدین شیرازى :7911 ،ج )173 /7وی می گوید « :کیان روح آدمی ب اصل ایمان

اتت و ایمان عوم اتت ،چ اینک صورت ذات انسان تنها با عوم و م رفت تحقق مییابد و
با عوم و م رفت از قوه ب ف ویت تبدیل می گردد» (صدرالدین شیرازى) 717 /1 :7911 ،
ایمان ،م رفتی یقینی اتت ک با م رفت های مت ارف حسی و عقوی متفاوت بهوده و از
ؤَ ي ُق ُل ن ن
ؤوه ُم
راه تفکر نظری ب دتت نمیآید عایگاه آن ،بر اتاس برخی آیات ،نظیر «کي يت ي
ماْل يامن» (مجادل  )11 /و آی » يو مليَّا يي مد ُخ نل ماْل ُ
يامن ي ُق ُلوبنکُم»(حجرات )77 /و همچنین آی » يو يق ملبُ ُه
ُم مط ينئن ٌّن بن م
اْل يامن»(نحل )741/قوب اتت (صدرالدین شیرازى) 151 /7 :7911 ،

در این نظام فوسفی ،شخص تمام همت خویش را برای آین ای شفاف تر صرف کرده و
حجاب ها و زنگارها را با مجاهدت و از میان بردن شهوات و ت وقات دنیایی ،ااک و صاف
می گرداند و انسان ب د از گذر از مرتب حیوانی مدرک م قهوالت مهیشهود ایهن ادراک از
طریق ان کاس صور عقوی در قوب ب دتت میآید (صدرالدین شیرازى191 :7981 ،؛ همو:7387 ،
 )137 /7و ب تبب عییافتگی قوب ،ههر آنچه در عهالم اتهت در آن مهن کس مهیشهود،
همچنان ک قرآن کریم در آی «ا َّت ُقوا اَّللَّي يو ُي يع ِّل ُنکُ ُم اَّللَّ» (بقره )181 ،راه وصول ب عوم و ایمان
را تقوی و مجاهدت م رفی کرده اتت قوب همچون آین  ،هرچ از صفا و عیی بیشتری
برخوردار باشد ،حقایق انهان ،همان گون ک هستند ،در آن ظاهر و ادراک میشوند ب همین
عهت کسی ک قوب خویش را از بدیها و کدورت ها نگ دارد ب حهوزه امهن الههی وارد
قني ي يمقا ٍم يأمني» (دخان )57 ،بنابراین ایمان امری قوبی اتت ی نی هم قوب،
می شود «إن َّن املمُ َّت ي
ن
وهم» (مائده)77/
محل ایمان اتت و هم اینک ایمان آوردن عموی قوبی اتت « يو ي مَل ُت مؤم من ُق ُل ُ ُ

اس هر چ قوب صیقوی تر باشد ،م ارف الهی ،رشد و افاایش یافت و آیات بیشتری در
قوب او نمایان می شود بر همین اتاس ،ایمان امری تشکیکی و دارای مراتب مختوف بوده
ن
ن
وه مم
و در هر مرتب ای ک باشد ،ب تصریو قرآن در آی «إن َّن يام املمُ مؤمن ُو ين ا َّل ي
ذين إنذا ُذک ير اَّلل َُّ يو نج يل مت ُق ُل ُ ُ
ت يع يل مم نَ مم آيا ُت ُه زا يد م ُْت مم إيامنا» (انفال )1/قابویت افاایش دارد (صدرالدین شیرازى/7 :7911 ،
يو إنذا ُتلن يم م
) 911

ب د از بحث ایمان ب تحویل حدیث میاردازیم در حدیث مذکور دو مؤمن وعود دارد
مؤمن اول آین ای اتت ک مؤمن دوم را ب تصویر می کشاند ،در واقه نقش ابااری و آین ای
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دارد ،با نظر ب مبانی هستی شناتی و انسان شناتی ،هر یک از موعودات هستی ،با توع ب
قابویتی ک دارند مظهر و حکایت گر صفتی از صفات الهی هستند ،اما انسان بما هو انسان ،ب
تنهایی ظرفیت مظهریت و مرآتیت تام اتماء و صفات الهی را دارد تؤالی ک مطرح اتت
این اتت ک آیا هر انسانی از چنین آیینگی بهره مند اتت ویا اینک آین بودن ویژگی انسان
مؤمن اتت
در ااتخ می گوییم ک انسان از دو تاحت مورد بررتی قرار می گیرد :یک) انسان به
طور اعم ی نی انسان نوعی (انسان کامل) ک کامل ترین مظهر هستی اتت و آماده اذیرش
هم تجویات ذاتی و صفاتی خداوند اتت ک هم صفات موعودات دیگر عالم را در خود
عمه کرده و خیص ای از عالم اتت؛ دو) انسان ب طور اخص ی نی فهردی از مجموعه
عالم هستی ک عایی از عالم اتت و همچهون تهایر کائنهات برخهی از صهفات و اتهماء
خداوند را من کس می کند و همین فرد ،قابویهت رتهیدن به مقهام انسهان کامهل را دارد و
همچون تایر کائنات محدود ب ظهور برخی صفات و نمایان کننده گوشه ای از کمهاالت
حق ،نیست (الهیجی )937 :7981 ،انسان ،موعودی اتت ک دارای عنب های مادی ،مثهالی،
خیالی و عقوی و حتی فوق عقوی بوده و مقید ب هیچ کدام از این مراتب نبوده اتت ،اما فقط
عده اندکی ب مرتب انسان کامل ،همان مؤمن حقیقی میرتند
میصدرا نشآت عالم هستی را در ت مرتب طبق بندیکرده و می گویهد :در ازای ههر
مرتب ای از مراتب عالم هستی ،موطنی برای ظهور آنها در وعود نفس انسانی وعود دارد ،و
نفس ناطق محوی برای ظهور هستی اتت و مطابق با مراتب هستی ،مظاهری در ذات انسان
قرار میدهد این عوالم ته گانه عهالم حهس ،عهالم مثهال و عهالم عقهل هسهتند و مظهاهر آن در
نفهس ،ب ه ترتیههب ،مرتبه وعههود عسههمانی ،وعهود نفسههانی و وعههود عقینهی اتههت (صههدرالدین
شیرازى941 /9 :7387 ،؛ همهو )957 :7957 ،ب ازای هر عالمی از عوالم هسهتی که نفهس آنهها را طهی
مهیکنههد ،مظهههری از مظههاهر الههی مههن کس مههیشههود و در ایهن تههیر اتههتکمالی ،در عههین حف ه
کماالت ،مرتب اایین واعد کماالت برتر و بیشتر میشهود ،همهان گونه که حیهوان ،کمهال نباتهات و
گیاه ،کمال م دنیات را داراتت طبی ت واحهد انسهانی نیها که نفهس انسهان اتهت ،همه کمهاالت
عنصری ،م دنی ،نباتی و همچنین حیوانی را در خود دارد (صدرالدین شیرازى)171 /8 :7387 ،
ب نابراین ،انسان عهان گسترده ای اتت ک عامه همة حقایق در عالم میباشد و نمون و
مثالی از تمام مخووقات عهان اتت (صدرالدین شیرازى )119 /8 :7387 ،ب تنهایی عامه عمیه
مراتب روحانی و مقامات حیوانی و گیاهی اتت (صدرالدین شیرازى115 /8 :7387 ،؛ همو:7771 ،
 )111و م تامن هم اتماء و صفات الهی میباشد و در آین قوب او تمامی اتماء و صفات
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هویدا میشوند و حقیقت م نای آنها را درک میکند
همان گون ک در بحث ایمان اشاره شد ،انسان مؤمن کسی اتت ک ب تبب ان کاس،
حقیقت را آن گون ک هست ،در خویش یافت و هرچ نور م رفهت خداونهد و ایمهان در
قوب ،بیشتر من کس گردد ،او ،آین عمال نمای خداوند میشهود (همهو )5- 1 /9 :7911 ،در
باالترین مرحو عییافتگی ،ص ورت عمالی و کمهالی حاهرت حهق در قوهب او مهن کس
میشود (ابنعربی ،بیتا )51 /79 :اس ،آیینگی و مرآتیت ،حقیقت مؤمن اتت
در نهایت ب د از تجوی تمام اتماء بر قوب ،ذات حارت حق بر او متجوی میشود و تالک
را ب مرحو فنا میرتاند و این همان امانتی اتت ک هیچ موعودی قابویت اهذیرش آن را
نداشت و تنها انسان مؤمن ،امین حارت حق شد شاید کیم ایامبران ،ک ب هنگام م رفی
خویش صفت امین را ب خود داده و میفرمودند إِنِّی لَکُمْ رَتُولٌ أَمین (الدخان ،آی 78؛ ش را،
آیات  741و  715و 779و  711و  )718ناظر ب همین م نا باشد بنابراین بهتهرین و واالتهرین
موعودی ک از چنین قابویتی برخوردار اتهت و مهی توانهد حقهایق را به نمهایش گهذارد
امانتداران خدا ،همان انسان های کامل هستند از اینرو ،مصداق اتم مؤمن اول در حدیث
مذکور ،انسان کامل (مؤمن حقیقی) اتت و ب نسبت ایمان ،هر انسان مؤمنی می توانهد از
آین بودن بهرهمند گردد

.4- 4تفسیرالمؤمندوم 
با توع ب اینک مؤمن اول آین ای بوده ک مؤمن دوم را در خود من کس میکرد ،و حول
محور مؤمن دوم میچرخید ،اس «المؤمن» دوم ،باید کسی باشد ک نقش اتتقیلی و اصالی
داشت و صاحب صورت اتت
از آنجا ک مؤمن کسی اتت ک ب حقایق و م ارف الهی شهناخت دارد و مت وهق ایهن
شناخت ،ذات و اتماء و صفات الهی اتت ،و حارت حق تنها موعودی اتت ک ب این
حقایق ،عوم بالذات و مستقل دارد اس مراد از مؤمن دوم خداوند بوده ،و مؤید این مطوب،
توره حشر آی  ،19دعای عوشن بند 71و دیگر روایات اتت ک یکی از اتمای نیک الهی
را صفت المؤمن دانست اتت از اینرو ،صهفت المهؤمن همچهون تهایر اوصهاف کمالیه
باالصال مختص حارت حق بوده و صاحب صورت حقیقی او میباشد
حارت حق ،کنا مخفی بود؛ دوتت داشت چهره زیبای خود را در آین ای بنگهرد ،او
عالم هستی را آین ای برای دیدن صورت خو یش قرار داد و تمام موعودات عالم ،تجویات
صفات او شدند و هر یک ب فرا خور حال خود آین ای برای خدا گشتند (صدرالدین شیرازى،
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 )911 - 951 /1 :7387مو عودات عقوی کماالت متناتب با مرتب خود را اظهار می کردند و نیا
موعودات مثالی و مادی هریک ب اقتاای اتماء و صفات ادیدار می گشهتند به عبهارتی
دیگر هر آنچ در عالم هستی اتت ،بست ب ظرفیت و متناتب با کیفیت مجیی آن ،نماینده
یک یا چند صفت م ین از خداوند شدند اما این آین های مت دد قابویت این را نداشتند ک
صورت خداوند را یک عا نشان دهند و تمامی اتماء و صفات را ب نمایش گذارند ،بوکه
هر کدام ،صفتی از صفات خداوند را من کس می کردند ب همین دلیل این آین های کثیف
آنچنان ک باید ،شفاف نبودند ک حق در آنها مشاهده کماالت خویش نماید و چون خدای
مؤمن ،خواتت آین ای برای خویش داشت باشد ،موعودی بر صورت خویش آفرید ک آین
تمام نمای او شود (صدرالدین شیرازى )787/3 :7387 ،و عیوه بر اینک قابویت ان کاس تمامی
اتماء و صفات را داشت باشد ،قابویت ب ظهور رتاندن ذات او را نیا داشت باشد
این آین صیقوی ک از عیی کامل بهره مند اتت با تاختار کل عهان مطابق اتهت در
حقیقت خدای مؤمن ،تمامی موعودات عوالم عمادی ،م دنی ،نباتی و حیوانی را مقدم ای،
برای ایجاد او آفرید و طبی ت از مراتب عسمی ،نباتی و حیوانی گذشت تا قابویت دریافت
صورت او را ایدا کرد و این آین شفاف ،ک مثال خداوند اتت ،انسان بما هو انسان اتت
(صدرالدین شیرازى ) 17 :7918 ،همان موعودی ک امانت الهی را در دتت گرفت و مسجود
میئک گشت و عنوان «المؤمن» را از بین تمام موعودات دیگر ،ب خود اختصاص داد و
خود ،آین خدای مؤمن شد بنابراین مرآة المؤمن موعودی شد ک امانت را در دتت دارد و
آن امانت ،چیای عا شناخت تمام صفات و اتماء الهی نیست و از آنجا ک حقیقهت عوهم
ماهیت نیست تا از مقول کیف یا اضاف یا انف ال باشد ،بوک حقیقت عوم ،عبارت از وعود
اتت ک ماهیت آن «حاور مجرد برای مجرد» اتت؛ انسان آین ای گشت ک تمامی صفات
خدا در او ظهور می یابند و اصیً همان عایگاهی اتت ک وعود ،خود را مکشوف میکند
(صدرالدین شیرازى) 975 ،7 :7911 ،

در ادام بحث ب وعوه محتمل تفسیری مؤمن اول و دوم میاردازیم:
وع نخست :خداوند انسانی را از باب مظهریت اتهم المهؤمن آفریهد ،آن انسهان ،انسهان کامهل
اتت قابل ت مهل اتهت که تهخن از ظههور و هویهدا شهدن اتهت ی نهی نهفته هها بهروز یابنهد و
حقایق مخفی و مندمج در وعود حق ت هالی نمایهان شهوند بنهابراین ،مهیتهوان گفهت تجوهى حهق
در مهرآت انسهان کامههل محمهدى (ص) و اولیههاى محمهدیین (ع) اتههت به همههین عههت انسههان
کامهل ،ختمههى تههارى و ظهاهر در عمیههه مظههاهر اتهت در زیههارت عام ه کبیهره از اهههل بیههت
عصهمت و طهههارت وارد شههده اتههت« :بکؤؤم فؤؤت اَّللّ و بکؤؤم مؤتمك ذکؤؤرکم ي الؤؤذاکرين و أ ؤؤام کم ي
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» (صههدوق)111/1 :7919،

این قبیل از کومات در م ثورات ائم عویهم السّیم زیاد اتت (الهیجی)931 :7981 ،

وع دوم :خداوند آین انسان کامل اتت ،زیرا انسان کامل در تهیر از حهق به خوهق،
خداوند را آیین عهان می یابد و از آنجا ک انسان کامل ،عهان بوده اتت؛ اس خداوند آین
ن
ش ٍ يشَمد» (فصوت ،آی ( ) 59حسینی اردکانی) 71 :7915 ،
او اتت « يأ يو ي مَل ييکم ف بن ير ِّب يك يأ َّن ُه يعىل کُ ِّل ي م
وع توم :هر دو مؤمن حارت حق باشند و این مرحو زمانی ر میدهد ک انسهان
کامل در فنای ذاتی و در حقالیقین ب تر می برد و میان رائی و مرئی و مرآت اتحاد حاصل
گشت باشد همان گون ک آهن در اثر مجاورت با آتش ،و شدت حرارت ،صورت آتش ب
خود گرفت و کار آتش کند مؤ من حقیقی نیا از خود مفارقت کرده اتت (صدرالدین شیرازی،

) 737 /5 :7911

الزم ب ذکر اتت مؤمن دیگری نیا می تواند برای مؤمن اول ک آین برای مهؤمن دوم
بوده ،آین شود و تصویر مؤمن اول را در خود ،من کس کند ب ت بیر دیگر مؤمن اول ،نقش
مؤمن دوم ب خود می گیرد و آنچ در مورد مؤمن دوم گفت شد ،قابل صدق بر مؤمن اول
نیا هست با این تفاوت ک صورت تصویر المؤمن دوم در المؤمن اول من کس میشود
وع چهارم اینک  :مراد از مؤمن دوم در عبارت ،انسان کامل اتت که به خهدا و م هارف الههی
ایمان و شناخت دارد؛ شناختی ک خردهها از راه فکهر و بحهث تهوان ادراکهش را ندارنهد ،از طریهق
انسان کامل ب دل های مست دان عوهم و عرفهان افاضه مهیشهود (صهدرالدین شهیرازی)913 /3 :7911 ،
اس می توان گفت حکیمان ی نی آن دتت از مؤمنانی که بها حرکهت عهوهری ،نفهس خهویش را از
قوه ب ف ل رتانیده و ب عقل بالف ل مبهدل گردانیهدهانهد (صهدرالدین شهیرازی )11 :7914 ،آینه انسهان
کامل هستند ک با ان کاس صور در قوبشان ،احوال و اترار الهی را درک میکنند
وع انجم :از آنجا ک ایمان دارای درعات مختوفِ حسی (لسانی) ،نفسانی (تقویدی) ،عقوی
(برهانی) و الهی (کشفی) اتت مؤمنین نیا از مراتب گوناگون و درعات مختوفی برخوردار
هستند و هر مؤمنی با توع ب درع ایمانی خود ک بر دیگری ایشی گرفت و مقدم اتت،
مؤمن دوم برای شخص دیگر میشود ک مؤمن اول با نظر ب شهفافیتی که دارد ،تصهویر
مؤمن دوم را در خویش من کس تاخت و خود را با آن تصویر ماین میکند در این نهوع
برداشت ،مؤمنان آین یکدیگر هستند البت مؤمن چون ب همعنس خود نظر کند ،م هاین
اتت اما با غیر هم عنس خود بائن اتت (تهروردی) 137 /7 :7711 ،
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 .4نحوهانعکاسمؤمندرمؤمن 
ب د از روشن شدن م نا و منظور از مؤمن اول و مؤمن دوم در دیدگاه میصدرا ،ب نحهوه
ان کاس مؤمن در مؤمن میاردازیم قوب انسان کامل ،بی واتهط در مقابهل ذات حاهرت
المؤمن قرار می گیرد و فانی در آن میشود و با ان کهاس نهور اهر تش شهه آفتهاب وعهود
خداوند ،خود منبه ارتو افشانی دیگری میشود
هر گاه قوب آین ای مهؤمن ،در مقابهل انسهان کامهل قهرار گیهرد ،نفهس نهاقص و نفهس کامهل
همچون دو آین روبروی همدیگر قهرار گرفته و حقهایق آینه دوم در آینه نخسهت مهن کس و بها
آن متحد می شود نفس انسان کامل ،من کس کنندة صور ادراکهی به نحهو اشهراقی در تهایر نفهوس
می شود و آن نفوس بها توعه به صهیقوی بهودن ،آن صهور را در خهویش یافته و مهیبیننهد و به
حقایق ،عوم حاوری ایدا می کنند در حقیقهت نقهش ایهامبر (ص) به صهورتی واضهو به عنهوان
واتط  ،آشکار می گهردد در ایهن حالهت وعهود مهؤمن به صهورت آینه وار ،تصهاویر موعهود در
وعود نبی (ص) را می نمایاند و وعود ایهامبر (ص) نیها به صهورت آینه ای در مقابهل خورشهید
حق ت الی ،نمایاننده حق میباشد در این فرآیند ،نفس کامل ،مکمل نفس ناقص اتت
ب حسب روایات مت دد از عام و خاص وارث عوم خاتم االنبیاء (ص) و باب مدینه
عوم آن حارت ،حارت عوی بن ابیطالب (ص) اتت وارث این عوم باید هم حقایق و
م ارف الهی را از مخان عوم ایامبر(ص) اخذ کند حقیقت عوم ایامبر(ص) ب واتط اتصال
ب مبدأ و رؤیت حقایق حاصل شده اتت
بنابراین ،باید توع داشت ک تنها برخی از افراد توانایی چنین مشاهده و رؤیتی را دارا
هستند (صدرالدین شیرازى )535 /5 :7387،ت کید میصدرا بر ب ید بودن مشاهده برای نفوس
عادی ک ت وق ب بدن داشت و ب تجرد تام نرتیده اند ،ناظر ب همین م ناتهت (صهدرالدین
شیرازى ،)18 /1 :7387 ،ی نی تنها برای افرادی ک در مسیر تکامل عوهری نفس هستند و گذر
از عالم مثال و ورود ب عالم عقوی را تجرب کرده اند ،ادراک عقوی حاصل میشود (حسن زاده
آموی)73 /9 :7911 ،؛ اما برای آنهایی ک ب این مرتب نرتیده اند ،ادراک عقوی ب صورتی مبهم
ظاهر خواهد شد (صدرالدین شیرازى) 918 :7914،
اس با نگاه مرآتی در قوس ص ودی ،نفوس ،با توع ب شفافیت در مرآتیت ،ب حقایق
میرتند و هر نفسی با توع ب مرتب ای ک با آن متحد میشود (اتحاد نفس با صور عقوی)
و تکاموی ک می یابد ،ب مرحو ب دی ص ود کرده و در مقابل آین انسان دیگری قرار می
گیرد و آین آن انسان ،از وی شفاف تر بوده و حقایق و صور واضو تری در درون خهویش
دارد این صور ،در مقابل آن آین من کس شده و شخص با این ان کاس و اتحاد با صور و
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ادراکی ک حاصل میشود مراتب ب دی را طی می کند

 .5دستاوردهایحدیثبرمبنایحکمتمتعالیه
اس از بیان و تحویل حدیث از دیدگاه میصدرا ب مهم ترین دتتاوردهای م رفتی حهدیث
اشاره میکنیم
مؤمنکاملترینآینهاست :از بین همه مظهاهر و مرآیها ،انسهان بیشهترین تهوان را

أ)
برای اظهار حقایق الهی دارد اس حقایق الهی در نهاد هر انسهانی به امانهت گهذارده
شده اتت بنابراین ،انسان باید آهن وعود خویش را بها مجاههدت ههای فهراوان به
آین ای شفاف تبدیل کند و هنگامی ک آین گشت ،نام مؤمن ب خویش می گیرد
ب ) تنهاانسان،مؤمنمیشود :انسان تنها نمودی اتت ک شایستگی موقب شدن به نهام
«المؤمن» را دارد و خداوند او را هم نام خهود خوانهده اتهت فرتهتادگان خهدا نیها،
خویش را «رتول امین» م رفی می کردند زیرا از امانهت الههی که همهان قابویهت به
ظهههور رتههاندن ذات و تمههامی صههفات و اتههماء خداونههد اتههت ،ب ه نحههو احسههن
ااتداری نموده و ب اندازه ظرفیت وعهودیشهان به ف ویهت رتهانیدهانهد و از ایهن
روتت ک خاتم الرتل ،با ماین شدن ب نام «امین اهلل» واالترین درعه از مؤمنیهت را
کسب نموده اتت
ضرورتآینهجوشدن :کسی ک میخواهد خود و خدایش را به چشهم دل نظهاره

ج)
کند ،الزم اتت آین عو شهده و گهرد گیتهی بگهردد تها به صهحبت یکهی از مؤمنهان
آین خو برتد و در مقابل آیین دل او قرار گیرد تا تیمای حقیقهی خهویش را ببینهد و
آنچ ب تبب رنگ ها و خیاالت باطل بهر آن افهاوده و او را از شهباهت نخسهتین بها
اروردگهارش دور کههرده ،از آی نه دل خههویش بادایهد در ایههن صهورت بهها حصههول
شفافیت ،از آین عویی ب مقام آین خویی میرتد
د ) جهااتآینااهومتقاباالبااودنآن  :در حههدیث دو مههؤمن بیههان شههده اتههت ،اههس دو آینهه
موعههود اتههت ک ه دو آینهه بایههد در راتههتای یکههدیگر قههرار گیرنههد ،تهها تصههاویری کهه در
خههویش مههن کس مههیکننههد ،در مههؤمن دیگههر مههن کس شههود بنههابراین بهها قههرار گههرفتن
روبهروی هههم ،تصههاویر را ب ه هههم بازتههاب مههی کننههد و ایههن بازتههاب زمین ه حاههور صههور
بیشتری را فراهم کرده و مهدرکات مخفهی شهده نمایهان مهیشهود و آینه تهوم نیها از طریهق
تقابل آین اول و دوم ،م رفت حاصل میکند تا ب آین اول ی نی حارت حق برتد
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ه) اتحادرائی،مرئی،مرآت :مراد از رائی ،مؤمن ،مهراد از مهرآت ،قوهب و امهر مرئهی،
حق ت الی اتت و در این امر مرئی ،مؤمن هم خودش را مهی بینهد ،و ههم حهق را در
این مرآت می بیند ک هر دو ،دیدن حق اتهت بها ایهن توضهیو که  :صهور ،توتهط
آین ای با وت ت بیشتر و شفاف تر در آین دیگر مهن کس مهیشهوند و بها توعه به
اینک این ان کاس در نفس انسانی ر می دهد ،نفس در تیر تکاموی خهویش بها ایهن
صور ادراکی عدید ،متحد میشود
تو چشم عکسی و او نور دیده اتت
عهان انسهان شهد و انسهان عههانی

ب دیده دیده ای را دیده ک دیده اتت
از ایهههن اهههاکیاهتهههر نبهههود بیهههانی

چههو نیکو بنگری در اصل ههر کهار

هم او بیننده ،هم دیده اتت و دیدار
(شبستری)19 :7981 ،

و) تشکیکتشکیکدرمرآتیت :با نگاه مرآتی ب نفس ،در قوس ص ودی ،ههر کمهالی
در نفس نمایشگر صورتی از حارت حهق اتهت و بها برطهرف کهردن ههر نقهص و
حجابی از آین و فراهم نمودن شرایطی مثهل « در مقابهل آینه صهاف قهرار گهرفتن»،
افراد با توع ب میاان شهفافیت در ان کهاس واضهو تهر تصهاویر ،از مرتبه وعهودی
باالتری برخوردار گشت و وت ت وعودیشان شدت مهی یابهد و ته وعهودی تها
مرتب ای میرتد ک شخص ،بدون وتاطت آینه ای دیگهر ،در مقابهل آفتهاب وعهود
خداوند قرار می گیرد ،همچنان ک تخن حبیب خدا ک فرمهود « :يمؤن يرآننؤی يف يقؤد يرآ
ن
الر ُ ي
طاع اَّللَّ» (نساء ،آی  )84و آی
ول يف يق مد يأ ي
حلق» و فرمایش خداوند سبحان در آیه « يم من ُيط نع َّ
ا ي
« يوما ير يم مم يت إن مذ ير يم مم يت يولکن َّن اَّللَّي يرمى» (انفال )71،بهر ایهن م نها رهنمهون اتهت در نگهاه

تشکیکی ،مراتب ،با میاان شفافیت و ت وعودی ارتقا می یابهد ،به ایهن م نها که ؛
تنها وعود حقیقی خداتت و غیر او نمود خدا بوده و صهرفاً هویهت نمهودی دارد و
گستره برخی نمودها از برخی دیگر بیشتر اتت
ز ) ضربپنجگانهدرحدیث :یکهی دیگهر از دتهتاوردهای مههم تفسهیر حهدیث بیهان
مصادیق مؤمن اول و مؤمن دوم اتت ک در مجموع چهار صورت حاصل مهیشهود
انسان کامل آین خدا ،انسان کامل آین خدا ،انسان مؤمن آینه انسهان کامهل اتهت و
عموم مؤمنان طبق مراتب تشکیک در مرآتیت آین یکدیگرند 
ر) غیرمجازبودنعیبگویی :مؤمن با دیدن مؤمن دیگر می توانهد بهر عیهوب و نهواقص
خود ای برد ،ن اینک ب عیوب دیگران بنگرد ب عبارتی ،هر کسهی نبایهد به خهود
اعازه دهد برای دیگری آین شود و در این طریق باید احتیاط کهرد زیهرا کسهی که

تحویل حدیث «المؤمن مرآۀ المؤمن» بر مبنای حکمت مت الی

83

ب خاطر امراض نفسانی ای همچون حسد ،کینه  ،غهش ،بهدخواهی ،تحقیهر دیگهران،
عیب عویی ،برداشت های منفی ذهنی و غبار گرفت اتت ،قهدرت شناتهایی عیهوب
و نیکی ها را ب درتتی و با دقت ندارد ،چون آین وعود او ،تصهاویر را مهبهم نشهان
داده و چنین آین ای توانایی تشخیص نهدارد اهس عاههل و نابینها از آن عههت که
عیب و زنگار را ندیده و نمیشناتد ،مست د نقد عالم و بینا نیست همچنهانکه امهام
عوی(ع) می فرماید :بارگ ترین عیب آن اتت ک ب همان لغاشها و زشتی ههایی که
در تو وعود دارد ،دیگران را ترزنش کنی
و از آنجا ک ایمان از تنخ عوم اتت؛ تخن میئک ب خداوند تبحان ک گفتند «قا ُلوا
ُ مبحا ين يك ال نع مل يم يلنا إن الَّ ما يع َّل منتينا» (بقره )91 ،یا کیم حارت نوح درباره نجات فرزندش گفت

« يأ ُعو ُذ بن يك يأ من يأ م يئ يل يك ما يل مم يس يل بن نه نع ملم» (هود )71 ،ناظر ب همین م ناتت

باری حدیث ب ما نمی گوید عیوب دیگران را ب نمایش بگذارید تا دیگران توتط شما
هدایت شده و مصوو گردند زیرا شرط الزم هدایت ،عصمت و آین ای بودن اتت
تؤالی ک مطرح اتت اینک ؛ اس تکویف نهی از منکر چ میشود در ااتخ باید گفت:
تشخیص منکر ،ب لحاظ مصداق ،بسیار مهم اتت و همچنین توع ب این هدف ،ضروری
اتت ک شخص ،با نهی از منکر کردن دیگران ،ب دنبال صیقوی کردن وعود خویش اتت،
زیرا عمل ب واعبات فرآیندی برای تاکی قوب خویش اتت اس اگر تشخیص ،ب عهت
زنگارهای وعودی ،نادرتت باشد ،ن تنها تیرگی برطرف و شفافیتی حاصل نمی شود ،بوک
با دادن نسبت های ناروا ،قااوت های بی عا و نادرتت و آزار رتانی ب دیگهران ،خراشهی
مااعف بر آین وعودی شخص افاوده میشود

نتیجه 
این مقال حدیث «المؤمن مرآت المؤمن» بهر مبنهای حکمهت مت الیه بررتهی شهد از ایهن حهدیث،
برداشت هها و تفاتهیر گونهاگون ظهاهری و عرفهانی ارائه شهده اتهت مطهابق برداشهت ظهاهری،
مؤمن اول اصیح گهر مهؤمن دوم اتهت ایهن نهوع برداشهت ،تهبب شهده عهاهوی که دارای غبهار
نفسانی اتت ،در مقام منتقد قرار گیرد و از این عهت ،آثهار نه امطووب اعتمهاعی بهر عهای گذاشهت
اتت با توع ب مبانی حکمهت مت الیه و اشهارات خهاص میصهدرا در بهاب ایمهان و نقهش مههم
آین و نمایانندگی آن ،مؤمن دوم در حدیث ،ت هالی بخهشِ مهؤمن اول اتهت اهس بها نگهاه مرآتهی
در قوس ص ودی ،وعود ناقص و وعود کامل همچهون دو آینه روبهروی همهدیگر قهرار گرفته و
حقایق آین دوم در آین نخست من کس و با آن متحد شده ب مرحو ب دی ص ود میکنند
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پینوشتها

 7در مجامه حدیثی شی  ،شیخ صهدوق (م  )987در مصؤادقة اْلخؤوانك بهیتها ،ص 71؛ ابهن شه ب حرّانهی (قهرن

چهارم) در تحف ال قول، 7747 ،ص 719؛ شریف رضی (م  )741در المجازات النبوی  ،بیتها ،ص 13؛ محمهد بهن
عوی طبری (م  515هه ) در بشارة املصطفی ،7714 ،ص 59؛ قطبالهدین راونهدی (م  ) 517در النهوادر، 7741 ،ص

33؛ عوی الطبرتی (قرن هفتم) در مشکاة االنؤوار، 7985 ،ص 783؛ حهرّ عهاموی (م  7747ههه ) در وتهایل الشهی ،
، 7777ج ، 71ص 174؛ عوّام مجوسی (م  7777هه ) در بحاراالنوار ،7749 ،ج  ،17ص 199؛ تهید بحرال وهوم (م
 7171هه ) در الفوائد الرعالیه  ،7919 ،ج ، 7ص 15؛ میهرزا حسهین نهوری (م  7914ههه ) در مسهتدرک الوتهایل،
 ،7748ج  ،3ص 75؛ محمدباقر محمودی در هنج الاعادة ،7985 ،ج  ،8ص 171

اما شرح نقل این تمثیل در کتب حدیثی اهل تنّت چنهین اتهت :بخهاری (م  151ههه) در اَدب المفهرد، 7743 ،ص
14؛ ابی داود (م  115هه ) در السنن ،7774 ،ج  ،1ص 714؛ الطبرانی (م  914هه ) در الم جم االوتط ،بهیتها ،ج ،1
ص 915؛ عبدااهلل بهن عهدی (م  915ههه ) در الکامهل ،7743 ،ج  ،1ص 197؛ ابهن تهیم (م  757ههه ) در مسهند
تمثیل های عام شناتان در نصوص اتیمی  71الشههاب ،7745 ،ج ، 7ص  745و 741؛ بیهقهی (م  758ههه ) در
السنن الکُبری ،بیتها ،ج  ،8ص 711؛ المهای (م  171ههه ) در تههذیب الکمهال ،7748 ،ج  ،77ص 718؛ ذهبهی (م
 718هه ) در میاان االعتدال ،بیتا ،ج  ،9ص 111؛ ابن حجر عسقینی (م  851هه ) در تههذیب التههذیب ،7747 ،ج
 ،5ص 787؛ و تبل السیم ،7913 ،ج  ،7ص 177؛ عیل الدین تیوطی (م  377ههه ) در الجهامه الصهغیر،7747 ،
ج  ،1ص 114؛ متّقی هندی (م  315هه ) در کناال مال ،بیتا ،ج  ،7ص 777
 1املؤمن مرا مه الخمه املؤمن
املؤمن مرآة املؤمنك النه يتأ ّم له فماد فاقته و جینل الته

9
 7عمران صابی در مناظره توحیدی ک با حارت عوی بهن موتهی الرضها (ع) دارد عهرض مهیکنهد« :اال ختربنؤی يؤا

مد هو فی اخللق ام اخللق فمه» اگر با مشاهده خوق ای ب ذات اقدس حق میبهریم یها بایهد او در خوهق بهوده و یها

خوق در او باشد و گرن الزم می آی د دو شیء بیگان از ههم ،یکهی آیهت دیگهری باشهد و چهون حوهول ههر کهدام در
دیگری محال اتت ،اس اتتدالل ب خوق برای اثبات خدا ممکن نیست
قال الرضا (ع) :جل يا عنران ذلک لمس فی اخللق و ال اخللق فمهك تعالی عن ذلک و اعلنلک ما تعرفؤه بؤه و ال ؤول و

ال قوه اال باَّلل امام میفرماید« :ن او در خوق اتت و ن خوق در او» زیرا این دو نقی

ههم نیسهتند تها آنکه محهذور

رفه نقیاین در میان باشد »
امام (ع) برای تفهیم این م نا ک چگون خوق مرآت و آیت حق اتت ،بی آنک خوق در حق بها حهق در خوهق باشهد،
با اتت انت از خداوند ب ارائ یک نمون ارداخت و میفرماید «اخربنی عن املؤرآت أ انؤت فمَؤا ام هؤی فمؤکك فؤان کؤان
لمس وا د منکام فی صا بهك فبا شی ا تدلت ها علی نفاک» ی نی شکی نیست ک تو خهود را در آینه مهیبینهی و

آین نیا تو را نشان می دهد با آنک ن تو در آین ای و ن آین در تو میباشد ،اس چگونه اتهت که بها دیهدن در آینه
صورت خویش را باز میشناتی
عمران ااتخ می دهد ک ب آن نور ک میان من و آین فاصو اتت خهود را مهیشناتهیم آنگهاه امهام (ع) دربهاره نهور
شبک چشم و دیگر امور مربوط مباحثی را مطرح میکند تا آن ک م ووم میشهود صهورت مرآتهی ههیچ یهک از آنهها
نمیباشد (صدوق ،توحید ،ج  ،5ص )717

منابع 



قرآن کریم
آمدی ،تیف الدین ،ابکار االفکار فی اصول الدین  ،به تحقیهق احمهد محمهد مههدی ،دارالکتهب ،قهاهره،
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7719ه ق
آموی ،تید حیدر ،تفسیر المحیط االعظم  ،مصحو تید محسن موتوی تبریای 1 ،مجوهد ،تهازمان چها
و انتشارات وزارت ارشاد اتیمی ،تهران7711 ،ه ق
همو ،انوار احلقمقة و اطوار الطريقة و ارسار الرشيعةك مصحو محسن موتوی تبریای ،نور عوهی نهور ،قهم،



7981ه ش
ابن عربی ،محمد بن عوی ،رمحة من الرمحان فی تفاؤ و االشؤارات القؤرآنك ج  ،7مطب هة ناهر ،تهوری -




دمشق7774 ،ه ق
ابن عربی ،فتوحات مکی  ،ج  ،79داراحیاء التراث ال ربی  ،بیروت ،بیتا
ابن فارس ،احمد بن فارس ،معجم مقايمس اللغة ،ج  ، 7مکتب االعیم االتیمی ،قم7747 ،ه ش




ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان ال رب ،ج  ،79دار صادر ،بیروت7777 ،ه ق
ابن هشام ،عبداهلل بهن یوتهف ،م غنهی الوبیهب عهن کتهب االعاریهب ،به کوشهش محمهد محیهیالهدین
عبدالحمید ،املکتبة التجارية الکرب  ،قاهره 7747 ،ق.





افیکی ،احمد بن اخی ناطور ،مناقب ال ارفین 1 ،مجود ،بینا ،آنکارا7353 ،م
بوخی ،عیل الدین محمد ،فی ما فی  ،مصحو فروزانفر ،انتشارات نگاه ،تهران7981 ،ه ش
عامی ،عبدالرحمنك اشعة اللنعا ت  ،مصحو هادی رتتگار مقدم گوهری ،بوتتان کتاب ،قم7989 ،ه ش




عوادی آموی ،عبداهلل ،تحریر تمهید القواعد صائن الدین عوی بن محمهد الترکه  ،انتشهارات الاههراء ،قهم،
7911ه ش
عوهری ،اتماعیل بن حماد ،الصحاح ،ج  ، 5دارال وم لومییین ،بیروت7911 ،ه ش
عوادی آموی ،عبداهلل ،رحیق مختوم  ،بخش انجم از عوهد دوم ،عوهد  ،74ج  ، 1نشهر اتهرا ،چها تهوم،
قم7981 ،ه ش
الجیینی ،عبدالقادر ،الفتو الربانی و الفی الرحمانی ،مکتبة الثقافة الدينمةك قاهره7711 ،ه ق









همو ،تر االترار و مظهر األنهوار فیمها یحتهاج الیه األبهرار ،مصهحو احمهد فریهد المایهدی ،دارالکتهب
ال ومی  ،بیروت7718 ،ه ق
حرانی ،ابن ش ب  ،تحف ال قول  ،مؤتس النشر االتیم ،طبه راب  ،قم7747 ،ه ق
حسن زاده آموی ،حسن ،م رفت نفس ،ج  ، 9عود توم ،مرکا انتشارات عومی فرهنگی ،تهران7911 ،
حسنی رازی ،تید مرتای بن داعی ،تبرصة العوام فی معر فؤة مقؤاالت االنؤامك به تصهحیو عبهاس اقبهال



آشتیانی ،انتشارات اتاطیر ،تهران7917 ،ه ش
حسینی اردکانی ،احمد بن محمد ،مرآت االکوان حترير رشن هدايؤة مصصؤدراك شهرکت انتشهارات عومهی







فرهنگی ،تهران7915 ،ه ش
حوی ،األلفین ،هجرت ،قم7743 ،ه ش
الرازی ،ابو زکریا یحیی بن م اذ ،عواهر التصریف  ،مصحو ت ید هارون عاشور ،مکتب اآلداب ،قاهره7719 ،ه ق
راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ،مفردات الفاظ قرآن ،ج  ،7مرتاوی ،تهران7917 ،ه ش
رضانژاد ،غیمحسین ،تمهیدالمبانی یا تفسیر کبیر بر توره تبه المثانی  ،ج ، 7الاهرا (س) ،تهران7989 ،ه ش
زمخشری ،محمود بن عمر ،الکشاف عن حقائق غوام التنایل و عیهون األقاویهل فهى وعهوه الت ویهل،




7عود ،عود  ، 7دارالکتاب ال ربی ،لبنان ،بیروت 7741 ،ه ق
السومی ،ابو عبدالرحمن محمد بن الحسهین ،مجموعه آثهار السهومی 9 ،مجوهد ،مرکها نشهر دانشهگاهی،
تهران7913 ،ه ش
تهروردی ،شهاب الدین ابوحفص ،عوارف الم ارف  ،مصحو احمد عبهدالرحیم اتهایو 1 ،مجوهد ،مکتبؤة
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الثقافة الدينمةك قاهره7711 ،ه ق
شبستری ،محمود بن عبدالکریم ،گوشن راز  ،مصحو محمدحماصیان ،خدمات فرهنگی کرمان7981 ،
شرباصی ،احمد ،موتوع اخیق القرآن ،ج  9و  ،7دارالرائدال ربی ،لبنان ،بیروت7741 ،
شیرازی ،رکن الدین مس ود بن عبداهلل م روف ب بابارکنا ،نصهوص الخصهوص فهی ترعمه الفصهوص،
شرح فصوص الحکم ب اهتمام دکتر رعب وی مظوهومی ،دانشهگاه مهک گیهل ،مهونترال  -کانهادا ،مؤتسه
مطال ات اتیمی ش ب تهران ،با همکاری دانشگاه تهران7953 ،
الشیرازی ،روزبهان بقوی ،تفسیر عهرائس البیهان فهی الحقهایق القهرآن ،مصهحو احمهد فریهد المایهدی9 ،
مجود ،دارالکتب ال ومی  ،بیروت 1448 ،م
صادقی تهرانی ،محمد ،الفرقان فی التفسیر القرآن بالقرآن و السنة ،ج  ،3فرهنگ اتیمی ،قم7741 ،
صادقی تهرانی ،محمد ،التفسیر الموضوعی لقران الکریم ،ج  ،75دفتر مؤلف ،قم ،بیتا
صدرالدین شیرازى ،محمد بن ابراهیم ،احلکنة املتعالمة ي األ فار العقلمؤة األربعؤةك  3عوهد ،ج ،7 ،9 ،1 ،7
 ، 3 ،8 ،1 ،5دار إحیاء التراث ال ربی ،بیروت 7387 ،م
همو ،تفسیر القرآن الکریم1 ،عود ،ج  ،7 ،9 ،1 ،7بیدار ،قم7911 ،
همو ،اتراراالیات  ،انجمن اتیمی حکمت و فوسف اتیمی ،تهران7914 ،
همو ،المظاهر الهی  ،بنیاد حکمت اتیمی صدرا ،تهران7918 ،
همو ،ت رتائل فوسفی  ،دفتر تبویغات اتیمى حوزه عومی قم ،قم7981 ،
همو ،مبدأ و م اد  ،انجمن حکمت و فوسف ایران ،تهران7957 ،
همو ،الشواهد الربوبی  ،مؤتسة التاریخ ال ربی ،بیروت7771 ،
همو ،شرح اصول الکافی ،ج  ، 7ترعم محمد خواعوی ،اژوهشهگاه عوهوم انسهانی و مطال هات فرهنگهی،
تهران7913 ،
صدوق ،محمدبن عوی ،التوحید  ،تحقیق حسینی تهرانی ،ج  ، 5انتشارات اتیمی ،قم ،بیتا
طریحی ،فخرالدین بن محمد ،مجمه البحرین ،ج  ،1مرتاوی ،تهران7915 ،
غاالی ،ابوحامد محمد ،احیاء عوهوم الهدین 71 ،مجوهد ،مصهحو عبهدالرحیم بهن حسهین حهاف عراقهی،
دارالکتاب ال ربی ،بیروت ،بیتا
غییینی ،مصطفی ،عامه الدروس ال ربی  ،ج  ،7دارالکو  ،بیعا7715 ،
فراهیدی ،خویل ابن احمد ،کتاب ال ین ،ج  ،8نشر هجرت ،قم7743 ،
قیصری ،داوود ،رتائل قیصری  ،مصحو تید عیل الدین آشتیانی ،مؤتسه اژوهشهی حکمهت و فوسهف ،
تهران7987 ،
الهیجى ،محمد ع فر بن محمد صادق ،شرح رتالة المشهاعر  ،بوتهتان کتهاب (انتشهارات دفتهر تبویغهات
اتیمی حوزه عومی قم) ،قم7981 ،
مجوسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،7موتس الوفاء ،بیروت7749 ،
مرتای زبیدی ،محمد بن محمد ،تاج ال روس ،ج  ،78دارالفکر ،بیروت7777 ،
م ومی ،حسن ،عرفان نظری ،مرکا نشر هاعر ،وابست ب مرکا مدیریت حوزه های عومی خواهران ،قم7988 ،
مکارم شیرازی ،ناصر ،االخیق فی القرآن  ،مدرتة اإلمام عوی بن أبی طالب( عوی السیم) ،قم7718 ،
همدانی ،عین القاات ،تمهیدات  ،مصحو عفیف عسیران ،دانشگاه تهران ،تهران7977 ،

