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تحلیل معناشناختی مفهوم قرآنی «ايمان»
با تأکید بر آراي متکلّمان مسلمان

تاريخ دريافت19/2/91 :

تاريخ تأييد19/2/22 :

مرتضي حبيبي سيسرا
هادي صادقي
سيدقاسم صفري

ایمان یکی از مفاهیم بنیادین و پرکاربرد در منابع اسالمی است ،به ونهه ای
ک اولین هزاع های علمی در تاریخ اهدیشة اسهالمی دربهارة ماهیّهت ایمهان بهند
است .از پیامدهای عملی این هزاع علمی ،پیدایش فرقه ههای متللها اعلدهادی
است ک حلّی در برخی منارد ب تکفیر دیگر ورو ها کشید شد است .با وجند
این ،همچنان در میان ملفکّران مسلمان دیدوا های متللا و وا ملناقضی دربارة
آن دید میشند .بنابراین ،ضرورت دارد تا این مفهنم منرد واکاوی قهرار ویهرد،
چراک بدون داشلن درکی درست از این مفهنم ،کاربسهت آن در مدهام عمه بها
دشناریهایی مناج خناهد شد.
* دانشجوي دکتراي دينپژوهي دانشگاه اديان و مذاهب.
** دانشجوي دکتراي دينپژوهي دانشگاه اديان و مذاهب.
*** کارشناس ارشد تصوف و عرفان اسالمي.

*

**

***
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رسالت هنشلار حاضر تالش برای تبیین درسهت ایهن مفههنم از منقهر قهرآن
کریم البل با بهر ویری و تأکید بر آرای ملکلّمان مسلمان است .هنشلار حاضر در
س بتش سامان یافل است :در بتش اول ،بها به کهارویری روش اهگهار سهازی
تالش شد است ب تحلی معناشناخلی منسجمی از ایمان در قرآن دستیهابیم و
در بتش دوم ،برجسل ترین دیدوا های ملکلمان مسلمان در منرد ایمان :تصدیق
قلبی ،عم جنارحی ،دیدوا دوجزئی ،دیدوا س جزئی ،اعلراف زباهی و هقریهة
معرفهت مهنرد واکهاوی قهرار ورفله اسههت .و بتهش هههایی به جمهعبنههدی و
هلیج ویری بحث اخلصاص یافل است.

واژگان کلیدي :ایمان ،معرفت ،ملکلمان ،معلزل  ،خنارج.
مقدمه

بدون تردید ،مفهنم ایمان از بنیادیترین مفاهیم دینی است ،ب ونه ای ک این
مفهنم و هدیض آن (کفر) شالندة جهانبینی مؤمنان را تشکی مهیدههد .در قهرآن
کریم حدود  888بار از مادة «أمن» اسلفاد شد است .البل  ،اور ب ملّضادهای این
ماد و هیز مناد دیگری ک ب آن هزدیک هسلند تنج شند ،هزاران آیة قرآن کریم
دربارة این منضنع ستن وفل اهد .افزون بر این ،هنگامیک از اصنل فضهای و از
اخالق دینی ستن ب میان میآید – با همة دسل بندیههای متللفهی که در ایهن
زمین وجند دارد  ،-همنار ایمان یکی از ارکان ثابت این اصنل ب حسابمی آید.
ازاینرو ،شناخت ماهیّت ایمان ب مثاب امری ک تحدّق آن یا الاق سعی در جهت
تحدّق آن ب طنر جدّی مطلنب بند ضرورت مییابد .با وجند این ،در قرآن کریم
– و همچنین در دیگر کلب آسماهی -تعریا صریحی از این مفهنم ارائ هگردید.
روش قرآن کریم این هیست ک ب تعریا لفقیِ یک مفهنم بپردازد بلک در عم
و بیان ویژویها و آثار یک مفههنم ،متاطهب را به فهمهی ملکامه از آن سهنق
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میدهد.
مشک اهلزاعی و هفساهی ( )Psychologicalبندن مفهنم ایمان ما را وامیدارد ک
برای هی ب درک درست تر از این مفهنم ،روشی ملناسب با آن را بروزینم تها به
کمک آن و هیز اسلتراج داد های قرآهی دربارة منضنع بلناهیم فهم خند را هرچ
بیشلر کام هماییم .ب هقر میرسد از میان روشهای متللا ،روش اهگار سهازی
– با وجند اینک ممکن اسهت ایراداتهی ههم به آن وارد باشهد -بهیش از دیگهر
روشها تنان کمک کردن ب ما را دارد.
گرچه مراجعه و تحلیل ديدگاههاي انديشمندان پیشین در تحقق رسالت اين
نوشتار رهگشاست ،امکان بررسي همة آراي انديشمندان حوزههاي مختلف در
اينجا امکانپذير نخواهد بود .بنابراين ،به سراغ انديشمنداني خواهیم رفت که
پیش و بیش از همه دربارة اين موضوع تالش کردهاند (آراي متکلمان مسلمان).
مفهومشناسی

واژة ايمان ،مصدر باب «إفعال» از فعل ثالثي مزيد« :آمَنَ يُؤمِنُ إيماناً» است و
ثالثي مجرد آن «أمِنُ يَأمَنُ أَمناً» .در بررسي ديدگاهها دربارة معناي واژة ايمان به
چند مادّه و ريشه برميخوريم:
منظور،بیتا:ج22:31؛فراهیدی:3131،ج:8

أ« .أمن» به معناي ضد ترس 
(ابن
)188
(ابنفارس:3181 ،ج 311 :3؛

ب« .امان» و «امانت» به معناي ضد خیانت
جوهری:3141،ج2414،5؛ابراهیمانیسودیگران،ج)28:3

(راغب،بیتا25:ـ.)22

ج« .ايمان» به معناي تصديق و ضد تکذيب
به نظر ميرسد که وجه مشترکي بین همة اين کاربردها وجود دارد؛ گويا
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در جايي که يکي از مشتقات اين واژه بهکارميرود نوعي امنیّت و
آرامش و زدودن ترس به چشم ميخورد .به هرحال ،فرهنگنويسان
دراين باره بحثهاي زيادي کردهاند که البته نتايج حاصل از آن ما را در
درک فراتر از معناي لغوي «ايمان» رهنمون نميشود؛ کار فرهنگنويس
گزارشگري است ،يعني فقط توضیح ميدهد که اهل زبان وقتي واژهاي
را بهکار ميبرند عادتاً به چه معناست ،نه درک مفهوم حقیقي يک واژه،
آنهم واژة انتزاعياي چون ايمان .عالوه بر اين ،همواره اينجور نیست که
مراد عرف و متون ديني از يک لفظ يکسان باشد .به همن دلیل ،ما از
پرداختن بیشتر به اين بخش پرهیز ميکنیم.
روش پژوهش

ب کار ویری روشی مشتص از بین روشهای مرسنم برای هی ب مفهنم ایمان
کاری بس مشک است ،چراک از یکسن ،باوجند اهمیّت منضنع ایمان در ادیان،
ه در قرآن و ه در هیچ کلاب آسماهی دیگر تعریا صریحی از این مفهنم ارائه
هگردید و ،از دیگر سن ،ایمان مفهنمی عینی هیسهت تها بلهنان مصهداقی از آن را
پیش چشم متاطب قرار داد .ازاینرو ،بهلرین روش در رسیدن به درک درسهت
هسبت ب چنین مفاهیمی ب کارویری روش «اهگار سازی» است .در این روش ،بها
بررسی اسلعماالت متللا یک مفهنم ،ویژویهای آنرا اسهلتراج همهند  ،میهان
آهها پینهد برقرار میکنیم( .صادقی )211:3182،ورچ این کار دشناریهای خاص
خند را دارد ،شاید بلنان ادّعا کرد ک اهگار سهازی بهلهرین روش بهرای هیه به
حدیدت یک مفهنم اهلزاعی ماهند ایمان است .ب کهارویری ایهن روش در بررسهی
آرای ملکلّمان بدینونه خناهد بند ک در ابلدا ،ب بررسی هقریات ارائه شهد از
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ملکلّمان مسلمان پیرامنن این مفهنم میپردازیم و ،سپس ،با تنج به مشهلرکات
مطرح ،سعی خناههد شهد که به درک و دریافهت روشهنتهری از ایهن مفههنم
دستیابیم.
ايمان در قرآن کريم

پیش از بررسي آراي متکلّمان دربارة مفهوم ايمان ،نگاهي معناشناختي و گذرا
به جايگاه اين مفهوم در قرآن ميتواند در درک روشنتر آن راهگشا باشد .با
کاربست روش «انگارهسازي» ،ميتوان ديدگاه آن دربارة ايمان را حول سه محور
اصلي مورد بررسي قرار داد :يک دسته از آيات پیرامون ماهیت ايمان سخن
ميگويند و دستة ديگر از آيات به معرفي متعلّقات آن ميپردازند و دستة سوم نیز
آثار و لوازم ايمان را برميشمارند .در هر دسته از اين آيات ،ما ميتوانیم
نمايههايي را استخراج کنیم و در پايان ،با کنارهم قرار دادن آنها به درک
روشنتري از اين مفهوم در قرآن دستيابیم.
دستة اول .ماهیت ايمان

دستهاي از آيات قرآن به هنگام پرداختن به موضوع ايمان بیشتر جنبة ماهیت
و چیستي آنرا مطرح ميسازند؛ مهمترين نکاتي که از اين آيات ميتوان برداشت
نمود بهصورت ذيل است:
غیريت ايمان با علم (روم ،)52:غیرقابل جمع با شک (سبأ ،)23:قابلیت تبديل
(آلعمران ،)82 :میثاقي الهي (حدید ،)2 :مالزم با توکل (مائده)21 :
شدن به کفر 

مالزم با هدايت (بقره ،)311 :يکي از ارکان اصلي رستگاري (قصص ،)21 :عدم
مالزمة ذاتي با گفتار و برتر از اسالم (حجرات31:؛مائده ،)13:قابلیت کتمان (غافر:

 ،)28مفهومي تشکیکي و قابل ازدياد (توبه ،)321:پیوند همیشگي با عمل صالح
(عصر ،)1 :اطمینان قلبي به مثابه نیل به درجهاي از ايمان (حجرات )31 :فعلي
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اختیاري (بقره ،)252:تحقق ايمان حقیقي کار قلب است (مائده ،)13:تسلیم محض
الزمة ايمان است (احزاب.)12:
دستة دوم .متعلّقات ايمان

دستة ديگر از آيات هنگاميکه از ايمان سخن ميگويند ،متعلّقات ايمان را
مورد توجه قرار ميدهند .اين متعلّقات بهطور کلي در دو دسته قابل بررسي
ميباشند:
الف .آياتي که متعلّقات نکوهششده را مطرح ميکنند ،مانند ايمان به باطل
(عنکبوت ،)52 :ايمان به جنّ (سبأ )13 :ايمان به جبت (نساء )53 :و ايمان به
طاغوت (نساء.)53:

6

ب :آياتي که متعلّقات مورد ستايش را مطرح ميسازند ،مانند ايمان به خدا
(بقره ،)22:پیامبر (نساء ،)312:معاد (مؤمنون ،)11:فرشتگان (بقره ،)285:آيات الهي
(مؤمنون ،)58:امور ناپیدا (بقره ،)1:لقاء الهي (أنعام ،)351:کتب آسماني (نساء)312:

و رسوالن الهي (بقره.)285:
دستة سوم :آثار و لوازم ايمان

اين دسته از آيات بیشتر بر آثار و لوازم ايمان متمرکز شدهاند .عمدهترين
نکاتي که از اين دسته از آيات دربارة ايمان ميتوان بهدست آورد بهصورت زير
قابل برشماري است؛
رسلگاری و هجات مؤمن حدی بر خداست (یونس ،)341:زماهمند بندن ایمهان
[ک ایمان در لحقة آخر تأثیر هدارد] (انعام ،)358:مالزم با حبّ الهی (بقـره،)225:
 .1روشن است که منظور از ايمان به جن در آيات مذکور ايماني است که منجر به عباادت
شود ،نه ايمان به وجود جن.
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هزول آرامش (فتح ،)1:خنف از خدا و عدم خهنف از يیرخهدا (آلعمـران،)315:
واردکنند در والیت الهی و هجات از تاریکی (بقره ،)251:سربلندی در املحاههات
(احزاب.)33:
با تأمل در دستهبندي فوق ،ميتوان مفهوم ايمان در قرآن را اينگونه بیان
نمود:
ايمان فعل اختیاري ،تصديق قلبي يا عقدالقلب است که با تسلیم و رضايت
باطني همراه و اطمینانآور است و قابل افزايش يا کاهش و نیز تبديل شدن به
کفر و تکذيب است و به دلیل قلبي بودن ،قابل پوشاندن است؛ ايمان غیر از علم
است و با شکّ جمعشدني نیست.
اما روشن است که اين گزارش مختصر و شرحاالسمي از ايمان در قرآن در
دريافت حقیقت مفهوم ايمان کافي نخواهد بود و ما ناچار خواهیم بود که براي
نیل به درک دقیقتر از آن به سراغ انديشمنداني برويم که بهصورت استداللي به
دفاع از خوانش خود از اين مفهوم پرداختهاند .بنابراين ،رجوع به آراي متکلّمان و
واکاوي انديشهورزي آنان در باب ايمان براي ما راهگشا خواهد بود.
ايمان از منظر متکلمان

ايمان از اولین مفاهیمي است که در جهان اسالم بر سر آن نزاع صورت گرفته
است؛ ريشة اين نزاع علمي – که آثار عملي زيادي هم بهدنبال داشته است  -در
دريافتهاي مختلف و گاه متضاد از اين مفهوم بوده است .بهطور کلي ،ميتوان
آراي انديشمندان مسلمان دربارة ايمان را – که البته عمدة اين مباحث بعداً در
علم کالم تدوين و تبويب شد  -در شش ديدگاه کلّي دستهبندي نمود که درپي
ميآيد.
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نظرية اول .کافی بودن اقرار زبانی

از مهمترين طرفداران اين قول ميتوان از «کرامیه»  -يکي از فرق مرجئه  -را
نام برد .بهزعم اين گروه ،ايمان اقرار و اعتراف به زبان است و تصديق قلبي در
تحقق آن نقشي ندارد( .ر.ک.اشعری)313:3122،

اين گروه براي اثبات ادّعاي خود به قرآن ،روايات و سیرة نبي مکرم
اسالم

تمسک جستهاند .استدالل اين گروه به قرآن کريم به دو آية «فَأثابَهُمُ

اهلل بِما قالوُا جَنّاتٍ تَجري مِن تَحتَهِا األنهارُ ( »...مائده )85:و «ألَسَتُ بِرَّبِكُمْ قالوُا بَلي
( »...اعراف )312:است .ايشان مدعياند که در آية اول خداوند متعال بهشت را
مترتّب بر اقرار زبانيِ ايمان کرده است و در آية دوم خبر از اقرار ازلي بشر
ميدهد .اين اقرار آغازين به حدّي اهمیّت دارد که اگر کسي در اين دنیا منکر آن
اقرار (مرتدّ) نشود و بر ايمان اولي و ازلي – که اقرار لساني بوده  -باقي بماند،
مؤمن است( .ر.ک.بدوی)522:3113،

طرفداران اين ديدگاه مدعياند که سیرة حضرت رسول

و صحابه نیز

مؤيّد اين ديدگاه است ،چراکه به تواتر نقل شده است که آنحضرت

و

صحابه و تابعین به صِرف اظهار شهادتین از سوي کسي ،او را مؤمن ميدانستند و
از معرفت و تصديق باطني پرسوجو نميکردند( .جرجانی :3114 ،ج )121 :1

عالوه بر اين ،از روايات نیز شواهدي بر اثبات اين ديدگاه وجود دارد .براي
نمونه ،پیامبر

اسامه را بهدلیل نبرد با کساني که «الإلهإالاهلل» ميگفتند مورد

نکوهش قرار داد و فرمود« :آُمِرتُ اَن اُقاتِلَ النّاس حتّي يَقُولوُا الاِلهَاِالاهلل فَإذا قالوُا
ذلِكَ عَصَمُوا مِنّي دِماؤُهُم وَ اَموالُهُم»(.تفتازانی:3141،ج)382:5
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نقدهايي بر اين ديدگاه وارد شده که مهمترين آنها اين است:
ه قرآن کریم (نساء )315:کفایت اقرار لساهی در منرد ایمان را ب صراحت هفهی
کرد و ب منافداهی ک از چنین ایماهی برخنردارهد وعدة درکات جهنم داد است.
ا در مورد روايت هم بايد گفت :دلیل پرسوجو نکردن از تصديق باطني
ميتواند ترغیب ديگران به اسالم آوردن (شهید ثانی ،)38 :3141 ،ترجمان قلب
دانستن زبان و يا امر ديگري باشد.
ا اگر ايمانْ صرف اقرار زب اني بود ،شخص فقط در هنگام تلفّظ شهادتین
مؤمن حقیقي بود ،چراکه قولْ بعد از تلفّظ منقضي ميشود ،در حالي که تصديق
چنین نیست و در همه حال باقي است( .ر.ک .حمصی رازی :3131 ،ج 314 :2؛
جرجانی )125:3114،
نظرية دوم .تصديق قلبی و اقرار زبانی

این دیدوا ک از آن ب هقریة دوجزئی هم تعبیر میشند منرد تأیید جمعی از
ملکلمان شیع و سنّی است .این ورو معلددهد ک ک ایمان از دو جزء «تصهدیق
قلبی» و «اقرار زباهی» تشکی شد است .البل  ،باید تنجّ داشت ک طرفداران این
دیدوا دو هنع رویکرد در تبیین آن دارهد:
دسل ای از آهان – ک وروهی از مرجئ اهد -صرف تصدیق قلبی و اقرار زبهاهی
را در تحدق ایمان کافی داهسل اهد و هیچ هدشی برای عم در تحدّق ایمهان – هه
ب عننان جزء و ه ب عننان شرط -قای هیسلند(.بغدادی،بـیتـا)241:در هلیجه ،
(ایجی،بیتا:ج)112:8

ونا را ماهع سعادت و رسلگاری مؤمن همیداهند.

دسلة دیگر وروهی از ملکلمان اسالمیاهد ک ورچ عم را در مفههنم ایمهان
داخ همیداهند و ،ب تعبیری ،عمه را به صهنرت جهزءا

در تحدهق ایمهان
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همیپذیرهد ولی ب صنرت شرط قبنل دارهد و معلددههد :ورچه حدیدهت ایمهان
تصدیق و اعلداد قلبی همرا با اقرار زباهی است ،امّا مشروط به اهجهام اعمهال و
اللزام عملی است( .سبحانی)35:3132،

در میان ملکلمان مسلمان از طرفداران این دیدوا میتنان این افراد را هام برد:
عالم حلّی (حلـی ،)511:3111،نصایرالدين طوساي (همـو ،)122:3141،آیهتاهلل
سبحاهی [قنل ترجیحی] (سبحانی ،)32:3132،فترالدین رازی [ک این قنل را به
ابنحنیف هسبت داد ] (ر.ک.فخرالدینرازی،بیتا:ج )21:2و تفلازاهی [ک این قنل
را ب عدّة زیادی از محددان و ابنحنیف هسبت داد ] (تفتازانی:3141،ج.)318:5
طرفداران این دیدوا برای اثبات دیدوا خند چنین اسلدالل کرد اهد :ایمان در
لغت ب معنای تصدیق است و احلمال اینک در شرع ب همین معنا هباشد و هدلهی
در معنای آن صنرت ورفل باشد منلفی است ،زیرا اص ْ عدم هد است ،و اور در
آن هدلی صنرت ورفل باشد ،ب طنر حلم برای ما آشکار میشد(.حلّی)511:3111،

ایشان ،ضمن اسلدالل ب دو آیة «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًاا وَعُلُاوا»
(نمل )41 :و «فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ» (بقـره ،)81:معلددههد :روا هیسهت که
ایمانْ صرف معرفت قلبی – دیدواهی ک در ادام منرد بررسی قرار مهیویهرد –
باشد ،چراک طبق مفاد این آیات ،با اینک فرعنهیان و یهندیان هسبت ب پیهامبری
منسی

و پیامبر اکرم

علم و یدین داشلند ولهی از روی عنهاد آن را اهکهار

میکردهد .پس ،معرفت و کفر با هم جمع شد اهد و این امر هشاهگر آن اسهت که
معرفت قلبی ب تنهایی کافی هیست و هیازمند اظهار و اقهرار زبهاهی اسهت( .همـو،

 )121:3141این ورو همچنین ،با اسلناد ب آیة «قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَامْ تُْْمِنُاوا
وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ» (حجرات ،)31:مدّعي اند اين آيه
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نشان ميدهد که صرف اقرار زباهی در تحدق ایمان کافی هیسهت ،زیهرا بها اینکه
خداوهد در آیة یادشد – همچنین ،در آی هشلم سنرة بدر – اص اقهرار زبهاهی
آهان را منرد تأیید قرار داد است ولی باز آهها را مؤمن قلمداد هکهرد و ایمهان را
از آهها هفی کرد است .ازاینرو ،ضرورت دارد ک تصدیق قلبهی بها اقهرار زبهاهی
همرا شند تا ایمان حدیدی در فرد تحدق یابد( .همو)511:3135،

ثمرة اسلدالل این دسل آن است ک هریک از اقهرار لسهاهی و تصهدیق قلبهی
ب تنهایی در تحدق ایمان کافی هیست ،بلک برای تحدق ایمان الزم است که ایهن
دو معنا با هم جمع شنهد تا بلنان فرد را مؤمن تلدّی همند.
در تحلی این دیدوا  ،باید وفت :ورچ اسلدالل در مهنرد عهدم هده لغهنی
ایمان درست ب هقر میرسد ولی اسلدالل دیگر ایشهان قابه هدهد اسهت و مفهاد
آیات ذکر شد چنین هلیج ای – ک بگنییم اجلماع کفر و ایمان ب معنای اجلماع
هدیضین است و برای رفع آن باید اقرار لساهی هم باشهد  -را برهمهیتابهد ،چهنن
وقلی تصدیق ب چیزی مدرون ب اهکار شند ،از اساس فاقد اعلبار اسهت ،چراکه
تصریح ب هدیض آن ماهع از صحّت و اعلبار آن اسهت .به همهین دلیه  ،درسهلی
تصدیق (قلبی) مشروط ب عدم اهکار زباهی است (مدنیشیرازی:3133،ج،)221:1
ه اقرار زباهی .ب بیان روشنتر ،میتنان وفت ک ایمان حدیدی در چنین اشتاصی
از اساس شک هگرفل است ،زیرا اور چنین بند ،هروهز بها هدهیض خهند همهرا
همیشد یا تبدی ب آن همیوردید( .ر.ک.نصیرالدینطوسی)311:3132،

نظرية سوم :تصديق قلبي ،اقرار زباني و عمل جوارحي
این دیدوا ه ک ب دیدوا س جزئی معهروف اسهت ه مهنرد تأییهد برخهی از
اهدیشمندان شیع و سنی است .علّام حلی این قهنل را به جمهاعلی از سهلا و
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شیخ مفید هسبت داد  ،می هنیسد« :ذهب جماعة السلف الي انّه عبااة عان اعتقااد
بالقلب و اقراة باللسان و عمل باالةكان و هو مذهب شيخنا المفيد ةحمه اهلل»(.حلی،
)511:3135

البل  ،منقنر از «جماعت سلا» در قنل عالم روشن هیست .افهزون بهر ایهن،
اهلساب این قنل ب شیخ مفید هم جای تأم دارد ،چراک بنابر قنل مشهنر ،شهیخ
مفید ایمان را ب معنای معرفت قلمداد کرد است.
تفلازاهی از دیگر طرفداران دیدوا س جزئی است؛ وی دراین بار مهیهنیسهد:
«هو أن يكون االيمان اسماً لفعل القلب و اللسان و الجواةح علي ما يقاا انّاه اقاراة
باللسان و تصديق بالجنان و عمل باالةكان .فقد يجعال تااةا العمال خاةجااً عان
االيمان داخالً في الكفر و اليه ذهب الخواةج؛ او غير داخل فيه و هو القاو بالمنللاة
بين المنللتين و اليه ذهب المعتلله االّ انّهم اختلفوا في االعما »( .تفتازانی:3141،ج:5
)311

البل  ،باید تنج داشت ک هسبت دادن این قنل ب خنارج و معلزل ه آههم به
صنرت مطلق ه چندان منجّ ب هقر همیرسد ،زیرا مشهنر این است ک ایهن دو
ورو ب برابری ایمان و عم جنارحی باور دارهد .ازاینرو ،یا باید وفت :ورچه
هقریة مشهنر و رسمی آهان برابری ایمان و عم است ،آهها منکر تصدیق قلبی و
اقرار زباهی بندن ایمان ه در کنار عم جهنارحی داهسهلن آن ه هیسهلند .بهر ایهن
اساس ،اینان ب طنر ضمنی س جزئی بندن ایمان را هیز از هقر دور هداشل اههد .یها
اینک وفت :هقریة برابری ایمان و عم جنارحی قنل مشهنر آههان و مربهنط به
اکثریت آهها است و س جزئی بندن ایمان هیز ملعلق ب برخی دیگر از افراد این دو
ورو میباشد.
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ابنحزم هیز ،با پذیرش این هقری  ،آنرا ب برخهی از فدهها ،اصهحاب حهدیث،
(ابنحـزم:3115،ج381:1
معلزل و شیع و همة ورو های خنارج هسبت میدهد .
ـ )385

معلددان ب این هقری هیز از قرآن و روایات برای اثبهات دیهدوا خهند یهاری
ورفل اهد .ابنحزم از مهمترین طرفداران این دیدوا است ک با اسلناد ب برخی از
آیات برای اثبات آن کنشید(.همـان،ج )381:1وی ،در خهالل مباحهث طهنالهی،
ضمن ب کارویری روش سلبی و رد اقنال دیگر ،هقریة س جزئهی بهندن ایمهان را
ترجیح میدهد و میونید« :فاذا سقط كل ما موهت به هذه الطوائف كلّها و لاميباق
لهم حجة اصالً فلنقل بعون اهلل علّوجل و تأييده في بسط حجة القو الصحيح الّاذ
هو قو جمهوة اهل االسالم و مذهب الجماعة و اهل السنّة و اصحاب اآلثاة مان انّ
االيمان عقد و قو و عمل»( .همان)313:

ابنحزم در اثبات این هقری بر این هکل تمرکز کرد که اعمهال صهالح جهزء
ایماناهد .وی در این بار معلدد است ک بدون تردید ،تصدیق قلبی امری ثابت و
بسیط است و قاب افزایش یا کاهش هیست .اما ما مهیبینهیم که در قهرآن کهریم،
ایمان امری شایسلة کاهش و افزایش(امری تشهکیکی) معرّفهی شهد اسهت .ایهن
هشان میدهد ک ایمان صرف تصدیق و اعلداد قلبی هیست و اعمال صالح هیهز در
تحدّق ایمان هدش دارهد« :فصحّ انّ اللياد التي ذكر اهلل علّوجل في االيمان ليست في
التصديق اصالً و ال في االعتقاد البتة فهي ضروة في غير التصديق و ليس هاهناا االّ
االعما فقط فصحّ يقيناً انّ اعما البر ايمان بنصّ القرآن (.»...همان)311:ابهنحهزم،
آهگا  ،برای اثبات ادّعای خند ب آیاتی از قرآن اسلشهاد کرد است.
در نقد اين سخن بايد گفت :همة آياتي که از سوي ابنحازم ماورد اساتدالل
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قرار گرفته است به گونهاي اند که جزئیّت اعمال براي ايمان را نفي ميکنند ،زيارا
ايمان و عمل در اين گونه آيات به يکديگر عطف شدهاند و عطف بیانگر دوئیات
و غیريّت اين دو و منافي وحدت ذاتي آنها است .عالوه بار ايان ،اگار عمال در
حقیقت ايمان داخل باشد ،الزم ميآيد که شيء بر خودش ياا جزئاي از خاودش
عطف شود ،در حالي که هیچگاه شيء بر خاودش ياا جزئاي از خاودش عطاف
نميشود( .مدنیشیرازی:3133،ج)228:1همچنین ،دلیل ديگر بطالن اين ادعا (رد
سخن ابنحزم) اين است که اگر اعمال جزو حقیقت ايمان باشد ،الزم ميآيد کاه
ايمان شرط صحت خودش بشود ،در حالي که چیزي شرط صاحت خاودش ياا
بخشي از خودش نميشود ،زيرا عقل چنین چیزي را نميپذيرد و محال ميداناد.
(سبحانی:3114،ج321:1ـ321؛تفتازانی:3141،ج)11:5
نظرية چهارم .عمل جوارحی

این دیدوا یعنی باور ب اینک عم هفش اصلی در تحدق ایمان دارد ،با هام دو
ورو پینهد خنرد است:
خوارج :این ورو در ماجرای حکمیّت ه ک در جنگ صفین مطهرح شهد ه

ه
با ادّعای «ان الحكم االّ هلل» ،بسلر الزم را برای رسمیّت بتشهیدن عنصهر عمه در
مفهنم ایمان فراهم کردهد .اکثریت خنارج ب هدش عم در تحدهق ایمهان اذعهان
داشلند ،ورچ ب هقر میرسد هدش عمد بر عهدة دو دسلة هتسلین آن« :مُحَکَّم »
و «ازارق » باشد .البل  ،دسل های کنچکی هیز ایهن سهتن را قبهنل هدارههد( .ر.ک.
شهرستانی:3144،ج)331:3

ه معتزله :ورچ اهلقار میرفت ک با يلبة عد ورایی در مکلهب اعلهزال ،ایهن
ورو هدش اصلی در تحدق ایمان را ب عنصر معرفلی و عدالهی بدهند ،بهرخالف
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اهلقار ،آهان هیز محنریّت اصلی را در شک ویری مفههنم ایمهان به عنصهر عمه
(ب ویژ طاعت) داد اهد .البل  ،این ب معنای اهکهار هدهش معرفهت به طهنر کلهی
هیست ،بلک مرادْ اساس و محنر قرار هدادن آن است.
سیّدمرتضی از معلزل هد میکند ک میونیند :ایمان هام طاعات است .سپس،
اخلالف کرد اهد[ .از این میان ]،واص بهن عطها ،ابنالههذی  ،عهالّف و پیرواهشهان
ایمان را هام هر طاعت واجب و مسلحب مهی داهنهد و هنافه را از قلمهرو ایمهان
خارج میشمارهد .و هزد همة اصحاب معلزل  ،مرتکب کبیر فاسق است ،ه مؤمن
و ه کافر (سیدمرتضی)511:3133،

البل  ،باید ب این هکل هم تنج داشت ک باوجند هزدیک بندن تفسیر ایهن دو
ورو از ایمان ،تفاوتهایی هیز بین دیدوا این دو ورو وجند دارد؛ ماهنهد اینکه
خنارج تارک واجب و مرتکب حرام را کهافر و مشهرک مهیداهنهد ولهی معلزله
اینونه افراد را فاسق میشمارهد و فسق را بهین کفهر و ایمهان مهیداهنهد( .ر.ک.

نصیرالدینطوسی)311:3132،اشعری در هنشل های خند ب این دیدوا خهنارج –
کافر داهسلن مرتکب حرام و تارک واجب  -اشار کرد است« :اجمعت الخاواةج
 ...علي انّ كل كبير كفرٌ الّا النجدات [أ فرقة من الخواةج] فانّهاا ال تقاو ذلاك و
اجمعوا علي انّ اهلل سبحانه يعذّب اصحاب الكبائر عذاباً دائماً( .اشعری)82:3122،

جای اهکار هیست ک هباید ارائة دقیق و صریح مسئلة ایمان را از خنارج اهلقار
داشت؛ پرسش اساسی آهان ب طنر مسلدیم «چیسلی ایمان» هبند ،بلک آهچ بهرای
آهها اهمیّت داشت یافلن مصداق کفر و شناسایی فاع آن بند ک آههم بها مهالک
قرار دادن عم ظاهری ب راحلی تحدّق مییافت .ب همین دلی  ،خنارج به جهای
اینک مسلدیماً ب تعریا و تبیین مفهنم ایمهان بپردازههد ،به طهنر مسهلدیم و به
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صنرت سلبی با آن برخنرد کردهد و برای این مدصند از واژة «کفهر» که هدهیض
ایمان است بهر جسلند و برای تعیین و تشتیص مصهداق کفهر ،ارتکهاب «ونها
کبیر » را ه با تفسیری ک خند از ونا کبیر داشل اهد ه مالک و معیار خنیش قرار
دادهد .این مالک ک از سنی اکثر فرق خنارج پذیرفل شد است در سیر تاریتی
(ر.ک.بغدادی،بیتـا55:؛اشـعری:3122،

خند دسلتنش تغییر و تحنّل شد است.
343ـ332؛شهرستانی:3144،ج)331:3

اینک ،عمد ترین اسلدالل مهمترین طرفداران این هقری – خنارج و معلزل –
را جداواه بیان کرد  ،ب هدد میکشیم.
مهمترین اسلدالل ورو خنارج مبلنی بر دو آیة قرآن است« :يَوْمَ تَبْيَضُّ وجاوه
و تسودّ وجوه فاما الذين اسودَّت وُجُوهُهُم أَكَفَرْتُم بَعْدَ ايمانكِم فَذُوقوا العَذابَ بِما كُنْتُم
تَكْفُرُوُنَ» (آلعمران )342:و «فَاَنْذَةتُكُم ناةاً تلظّي ال يصليها الّا الَاشْقَي الّذ كَاذَّبَ و
تولّي» (لیل31:ـ.)32
ب تصریح آیة هتست ،اهسهانهها در قیامهت تنهها به دو وهرو تدسهیمبنهدی
میشنهد :ورو روسفید و ورو روسهیا  .شهتص فاسهق – مرتکهب کبیهر  -در
ورو اول جای همیویرد .پس ،جزو ورو دوم و کافر است ،چراکه قهرآن علّهت
ورفلار شدن آهها در عذاب الهی را کفر آهها داهسل و میفرماید« :فَاذُوقوا العَاذابَ
بِما كُنْتُم تَكْفُرُوُنَ»( .ر.ک.جرجانی:3114،ج )155:8از طرفی ،طبق آیات سنرة لی ،
هر کسی ک وارد آتش دوزخ شند ،کافر است و ازآهجاک مرتکب کبیر (فاسهق)
وارد آتش می شند ،هلیج می ویریم ک مرتکب کبیر کافر است( .سـبحانی:3114،
ج )141:5

اما استدالل به آية نخست بر اثبات کفرِ فاسق از چند جهت قابل خدشه است:
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اوالً ،لفظ «وجن » در آی عام هیست و شام همة وجن همهیشهند .پهس ایهن
اهحصار – دسل بندی همة اهسانها ب وهرو سهیا رویهان و وهرو سهفیدرویهان-
تنجی پذیر هیست ،چراک ممکن است ورو دیگری هیز باشد ک ملصا به ایهن
اوصاف هیست؛ فاسدان در این ورو جای دارههد و ملّصها به اوصهاف خهاص
خنیشاهد .ثاهیاً ،طبق این اسلدالل ،الزم میآید ک همة اه جههنّم مرتهد باشهند،
چنن مدلضای آی همین است ک میفرماید« :أَكْفَرتُمْ بَعْدَ ايمانِكُمْ» .ولی همهیتهنان
پذیرفت ک جهنم اخلصاص ب ورو مرتد داشل باشهد( .سیدمرتضـی553:3133،؛

حمصیرازی:3131،ج )311:2ثالثاً ،پذیرش اینک همة فاسدان در ورو روسیاهان
قرار ویرهد ستنی بدون دلی است ،زیرا آیة مزبنر اخلصاص ب کسهاهی دارد که
پس از ایمان ،دچار کفر و ارتداد شد اهد .پس ،همیتنان ب طنر قطهع وفهت که
همة فاسدان جزو ورو «مسنّدّ النجن » و روسیاهان میباشهند( .جرجانی:3114،ج
 )115:8

مهمترين ادّلة گروه معتزله بر يکساني ايمان با عمل جوارحي به اين است:
 .6اسلدالل ب آیة «وَ ما كانَ اهللُ لِيُضيعَ ايمانِكُمْ» (بقره)311:؛ مفسّران با اسلناد ب
برخی روایات معلددهد ک مراد از ایمان در آیة یادشهد همهاز اسهت .حهال ،اوهر
معنای شرعی ایمان همان معنای لغنی آن« :تصدیق» می بند ،اطهالق «صالو » بهر
ایمان درست هبند .پس ،ایمان در لسان شرع از معنای لغنی «تصدیق» به معنهای
دیگری – هماز  -ک یک عم است اهلدال یافل است .بنابراین ،ایمان یهک عمه
است.
 .6اسلدالل ب آیة پاهزدهم سنرة حجهرات و همچنهین آیهات دوم تها چههارم
سنرة اهفال؛ طبق این آیات ،مؤمنان ب اهجام کارهای هیک ماهند پرپاداشهلن همهاز،
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اهفاق و جهاد تنصیا شد اهد .حال ،اور عم در مفهنم ایمان دخالهت هداشهت،
تنصیا اهحصاری مؤمنان حدیدی ب این صفات درسهت هبهند .ازایهنرو ،صهرف
معرفت همیتناهد ایمان حدیدی تلدّی وردد ،بلک عم در تحدق آن هدش دارد.
ادّلة طرفداران این دیدوا ب این بیان هدد میشند:
اوالً .6 ،خبری ک با اسلناد ب آن ایمان را ب «هماز» معنا کرد اههد خبهر واحهد
است ،در حالی ک در اینونه منارد ب خبر واحد اعلنا همیشند .6 .بر فرض ک
قبنل کنیم مراد از ایمان در آی «هماز» باشد ،باز همیتنان با اسلناد ب آن ایمهان را
ب معنای «هماز» قرار داد ،چنن ممکن است مراد از «ایماهکم» تصدیق ب آن همهاز
یا تدین ب آن باشد ،ه اینک خند هماز مراد باشد( .سیدمرتضی518:3133،؛طوسی

[شیخ] .6 )211:3122،برخی از اهدیشمندان معلددهد :ازآهجاک هماز از بهلرین آثهار
ایمان است ،می تنان وفت ک اطالق اسم ایمان بر همهاز از بهاب اسهلعار اسهت.
یتا:ج)348:1
(فخرالدینرازی،ب 

ثاهیاً ،ویژوی های مذکنر ک در اسلدالل دوم آمد بیاهگر کمال ایمان میباشند،
ه اص ایمان ک عبارت از تصدیق است( .ر.ک.تفتازانی:3141،ج311:5ـ)311
نظرية پنجم .تصديق قلبی

طرفداران این دیدوا بر این باورهد ک ایمان امری بسیط است ک تنها از یهک
عنصر تشکی یافل است و آن «تصدیق قلبی» است .خناج طنسی – بهر اسهاس
یکی از اقنالش  -از طرفداران این دیدوا است .وی میهنیسد« :االيمان تصديي
مايجب تصييقه من دين محمي

» (نصیرالدینطوسـی )18:3132،سیدمرتضاي

نیز از اين قول حمايت کرده و معتقد اسات« :اما االيمان فهاو التصاديق بالقلاب و
الاعتباة بمايجر علي اللسان و كل من كان عاةفاً باهلل و نبيه و بكل ما اوجب علياه
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معرفته مقراً بذالك مصدّقاً فهو مْمن» (سیدمرتضـی )512:3133،مرحاوم الهیجاي،
عالوه بر بیان اعتقاد خود در تأيید اين ديدگاه ،اين نظريه را به شیخ طوساي هام
نسبت داده است:
پس ،ح آن است که حقيقت ايمان نيست مگر تصيي قلبي ،چنانکه مختدا
شيخ طوسي است .ليکن اعتبا لسان بلکه ساير جوا ح نيد ردرو اسدت بدرا
ظهو تصيي قلبي و صحت اطالق لفظ مؤمن شرعاً ،زيدرا اجمداعي اسدت عدي
صحت اطالق مؤمن بر کسي که ظاهر شود از او منافي تصديي قلبدي يدا ظداهر
نشود تصيي قلبي( .الهيجي)461 :4731 ،

بنابراین مرحنم الهیجی ورچه ایمهان را تصهدیق قلبهی مهیداههد ولهی آنرا
مشروط ب عدم اهکار زباهی میکند .از دیگران طرفداران این دیدوا مهیتهنان به
فاض مدداد اشار کرد( .فاضلمقداد )111:3122،آیتاهلل سبحاهی هیز این دیهدوا
را ب اکثر بزروان شیع هسبت مهیدههد( .سـبحانی )34:3132،جمعهی از علمهای
تسنن هیز صراحلاً و یا تلنیحاً این دیدوا را پذیرفل اهد :فترالدین رازی (فخرالدین
رازی،بیتا ،)25:اتباع شیخ ابنالحسن اشعری و قاضی ایجهی (ایجـی،بـیتـا:ج:8

 ،)122يزالی (غزالی:3142،ج ،)311:3ابنمنصنر ماتریهدی (مغربـی )118:3145،و
(بغدادی،بیتا .)153:عبدالداهر ،همچنهین ،ادّعها کهرد که ایهن

عبدالداهر بغدادی
هقری دیدوا همة اه سنّت است( .همان) 
استدالل طرفداران اين ديدگاه به اين صاورت اسات :اوالً ،خداوناد در قارآن
ايمان را به قلب نسابت داده اسات( .ابوالفتـو رازی:3148،ج342:3؛بروجـردی،

:3122ج )321:1و ثانیاً ،اصلْ عدم نقل معناي لغاوي ايماان اسات و اگار کساي
خالف اين سخن را ادّعا کند ،بايد دلیل اقامه کند و چناین دلیلاي وجاود نادارد.

88

تحلیل معناشناختی مفهوم قرآنی «ايمان» با تأکید بر آراي متکلّمان مسلمان

(ابوالفتو رازی)342،3:3148،

به اين استدالل ميتوان اينگونه پاسخ داد :نسابت دادن ايماان باه قلاب تنهاا
اثبات مي کند که در ايمان ،تصديق قلبي الزم است و تصديق زباني کافي نیسات،
اما اين سخن لزوم تصديق زباني را نفي نميکند .در واقع ،تأکید بر قلب براي آن
است که تصديق قلبي رأسااليمان است .اقرار زباني نیاز ا مطاابق رواياات ا در
ايمان الزم است .عالوه بر اين ،معموالً ،آنچه در معناي لغاوي ايماان گفتاه شاده
تصديق مطلق است ،نه تصديق با دل .بنابراين ،هرگاه گفته شود که ايمان در شرع
به معناي تصديق با دل است ،نقل معنا در آن صورت گرفته است .افازون بار آن،
اگر ايمان در لغت نیز به معناي تصديق دل باشد ،کاربرد ايماان در معنااي ديگار
نقل از معناي اول نخواهد بود ،بلکه ميتوان آن را از باب اشتراک لفظي دانست.
با بررسي ادلّة طرفداران و مخالفان اين ديدگاه ميتاوان اذعاان کارد کاه ايان
نظريه از جهات گوناگون بر ديگر نظريهها ترجیح دارد :اوالً ،اين ديدگاه با معناي
لغ وي سازگار است .ثانیاً ،ايمان در قارآن کاه باه قلاب نسابت داده شاده اسات
هماهنگ با اين نظريه است .ثالثاً ،ادّعاي اجماع بر همین معنا از سوي برخي علما
وجود دارد( .سبحانی34:3132،؛شهیدثانی )11:3141،رابعاً ،ادّلاة مخالفاان سااير
ديدگاهها بهمراتب قويتر از ادّلة مخالفان اين ديدگاه است .خامساً ،اگار در ياک
جمع بندي کلّي معناي ايمان را نوعي «گرويدن و گرايش» که از جنس «احساس»
است بدانیم ،اين معنا بیشترين سازگاري را با قلب خواهد داشت .بدينترتیب ،در
اين نوشتار ،اين ديدگاه بهعنوان ديدگاه برگزيده پذيرفته شده است.
نظرية ششم .علم و معرفت

قب از تنضیح این دیدوا  ،الزم ب یادسپاری است ک علم و معرفت در برخی
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کاربردها با هم تفاوت دارهد ،ولی در بحث مربنط ب مفهنم ایمهان ،وروههی که
قای ب برابری علم و ایمان یا معرفت و ایماناهد ،مدصندشان از علهم و معرفهت
یک چیز است و این دو مفهنم را ملرادف ورفله اههد( .ر.ک.صـدرالدینشـیرازی،

:3138ج )228:3تفلازاهی هیز ب این مطلب تصریح کرد  ،میهنیسد« :كثيراً ما يقاع
في عباةات النحاةير من العلماء مكان التصديق تااة المعرفاة و تااة العلام و تااة
االعتقاد ( ». ...تفتازانی:3141،ج)318:5

از بین طرفداران این دیدوا  ،میتنان اهدیشمندان بسیاری را برشهمرد؛ عالمه
حلّی در برخی از آثارش چنین هسبلی را ب شیع میدهد( .حلّـی )511:3135،امّها
این هسبت – با تنج ب دیدوا های دیگهر -چنهدان منجّه هیسهت ،چراکه ایهن
دیدوا تنها ب برخی از علمای شیع اهلساب دارد و ه هم آهها .از اه سنّت هیز
برخی افراد و ورو های کالمی ایمان را ب معنای معرفت داهسل اهد ،با این تفاوت
ک برخی از آهها ب برابری و یکساهی ایمان و معرفهت وراییهد و برخهی دیگهر،
عالو بر معرفت ،عنصر یا عناصر دیگری هقیر اقرار زباهی و محبهت قلبهی را در
تعریا ایمان الزم داهسل اهد .ابنالحسن اشعری ه بنا ب هد شهرسلاهی ه در یکهی
از اقنالش ،ایمان را علم داهسل است« :قا بعض اصحابه االيمان هو العلم بأنّ اهلل و
ةسوله صادقان فيما اخبروا به و يعل هذا ايضاً الي ابي الحسن»( .شهرستانی،بـیتـا:
 )113
تفلازاهی ایمان ب معنای معرفت را ب شیعة امامی هسهبت مهیدههد( .تفتـازانی،

:3141ج )312:5همچنین ،از تفتازاني نقال شاده کاه بعضاي از قدريّاه بار ايان
نظريه اند که ايمان همان معرفت است( .شهیدثانی )11:3141،فترالدین رازی دو
قنل از حدیثورایان اه تسنن هد میکند ک طبق قنل اول ،معرفت خدا ایمهان
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کام میباشد و آن اص است .پس از آن ،هر طاعلی ایماهی جداواه است .و این
طاعتها هیچ کدام ایمان هیسلند ،مگر زماهی ک ملرتّب بر اصلی باشند که همهان
(ر.ک.فخرالدینرازی،بیتا:ج)21:2

معرفت است . ...

عمدهترين ادلّة معتقدان به اين ديدگاه را ميتوان اينگونه خالصه نمود:
علم و تصديق يقیني امري زوال ناپذير است .ازاينرو ،سزوار است که پاياه و
اساس ايمان شمرده شود( .صدرالدینشیرازی )11:3138،

 .1برخي انديشمندان با استناد به آياتي که متعلّقات ايمان را برشمردهاند
(بقره285:؛نساء ،)312:چنین نتیجه گرفتهاند که ايمان تنها از طريق علم و
معرفت به امور ايماني مذکور در اين دو آيه و تصديق آنها حاصل
ميشود( .همو )21 :3124 ،عالوه بر اين ،ادّعا شده که ايمان حقیقي
مشتمل بر دو علم شريف است :يکي علم به مبدأ و ديگري علم به معاد.
(همو،بیتا:ج1:2ـ)8


 .2برخي انديشمندان نیز ،ضمن تأکید بر شرافت و قداست علم ،ادّعا
کرده اند که منظور از علم همان علم دين يا ايمان است .اين سخن را
فیض کاشاني گفته است و براي اثبات نظر خود به همان دو آيهاي که
استادش مالصدرا استناد کرده تمسک جسته است( .فیضکاشانی:3158،
ج)2:3

 .1از جمله مستندات ديگر صاحبان اين ديدگاه ،اين فراز از سخن امام
علي

است که فرمود« :أَوَّ ُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ وَ كَمَا ُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِيقُ بِه».

(شریف رضی )11 :3131 ،ادّعا شده که آنحضرت در اين فراز ،آغاز
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دينداري و ايمانورزي را معرفت اعالم کرده است( .فاضلمقداد:3122،
)111

 .1از ديگر داليل طرفداران اين نظريه ،وجوهي است که بر نفي دخالت
عمل در ايمان داللت دارد( .شهرستانی:3144،ج28:3؛سیدمرتضی:3133،
 )511

استداللهاي فوق بدين صورت قابل ارزيابي است:
نقد استدالل اول :پیشفرض اين استدالل اين است که ايمان زوالناپذير است.
پس ،بايد آن را به يقین تفسیر کرد که زوالناپذير است .ولي اين پیشفارض هام
در ناحیة ايمان و هم در ناحیة يقین مخدوش است ،چراکه هم ايمان و هم يقاین
امري زوالپذيرند.
نقد استدالل دوم :در اين استدالل ،آيات در صدد بیان متعلّقات ايماناناد ،ناه
حقیقت ايمان.
نقد استدالل سوم :گرچه ايمان از علم بیگانه نیست و علمْ مقدّمه و پیششرط
ضروري تحقّق ايمان حقیقي شمرده مي شود ،ولي هرگز جازء ياا کالّ ماهیّات و
حقیقت ايمان شمرده نميشود.
نقد استدالل چهارم :مراد امام علي

در اين گفتار اين نیست که حقیقت

ايمان معرفت است و بس ،بلکه مرادش اين است که نقطة شروع و آغازين
دينداري و ايمان معرفت است .فرق است میان اينکه گفته شود دينداري عین
معرفت است و اينکه دينداري از علم و معرفت به حقايق ديني آغاز ميشود.
نقد استدالل پنجم :نادرستي اين استدالل روشن است؛ دخالت نداشاتن عمال
در حقیقت ايمان دلیل بر اين نیست که ايمان همان معرفت است ،چون در اينجاا
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گزينة ديگري هم وجود دارد و آن اينکه ايمان عبارت است از تصاديق ياا بااور
قلبي باشد .عالوه بر اين ،اجتماع علم و کفر در شیطان ا که در قرآن کاريم بادان
تصريح شده است (بقره11:؛اعـراف33:ـ38؛حجـر28ـ14؛ص11ـ )85نشاان
مي دهد که ايمان حقیقي به چیزي فراتر از علم نیازمند است و علمِ تنها نميتواند
ايمان حقیقي بهشمارآيد( .ر.ک.مطهری)21:3151،
نتیجهگیري

از مجمنع مباحثی ک دربارة تحلیه معناشهناخلی مفههنم ایمهان مطهرح شهد
میتنان منارد زیر را ب عننان هلیجة این هنشلار ارائ کرد:
 .6ایمان از مفاهیم بنیادین در بین آمهنزههای دینهی اسهت که دارای مراتهب
متللا است و وظیفة یک مؤمن ،عالو بر شناخت و فههم آن ،کاربسهت آن در
ساحت عم است .ب عبارت دیگر ،بروز و ظههنر آثهار ایمهان ههدف اصهلی در
بحث ایمان است .ازاینرو ،شناخت ماهیّت ایمان ب مثاب امری که تحدّهق آن یها
الاق سعی برای تحدّق آن ب طنر جدّی مطلنب دین است ضرورت دارد.
 .6ب دلی اهمیت و تعیینکنند بندن ایمان و هیز عدم فهم دقیق مفهنم ایمهان،
این آمنز محنر خطکشیهای اعلدادی بین فرق اسالمی شد است ،به ونهه ای
ک حلّی برخی ورو ها با دسلاویز قرار دادن خناهش خهند از ایمهان ،وهرو ههای
دیگر را تکفیر کرد اهد.
 .6با تنج ب جغرافیای بحث و هیز حجم وسلردة آرا و اهدیش های ملکلمهان
در باب ایمان ،پرداخلن ب آرای ملکلمان مسلمان از اولنیتههای بسهیار مههم در
تبیین مفهنم ایمان است.
 .6از بین آرای متللا دربارة ایمان ،ب هقر میرسد ک قنل ب «تصدیق قلبی»
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بندن ایمان منجّ تر باشد ،چراک اوالً ،سازگار با معناي لغوي است .ثانیااً ،ايماان
در قرآن به قلب نسبت داده شده است .ثالثاً ،ادّعاي اجماع بر ايان معناا از ساوي
برخي علما وجود دارد .رابعاً ،ادّلة مخالفان ساير ديدگاهها بهمراتب قويتر از ادّلة
مخالفان اين ديدگاه است .خامساً ،اگر در يک جمعبنادي کلّاي معنااي ايماان را
نوعي «گرويدن و گرايش» که از جنس «احساس» است بدانیم ،اين معنا بیشاترين
سازگاري را با «قلب» خواهد داشت .
 .6ایمان ،ب معنای تصدیق قلبی ،ب آن معنا هتناهد بند ک عم یا هر عنصهر
دیگری در سعادت اهسان هدش هدارد ،بلک ب این معنا اسهت که ماهیّهت ایمهان
امری بسیط و تکعنصری است و آن تصهدیق قلبهی اسهت .و هکهات مطهرح در
دیدوا های دیگر يالباً ب عننان شرط یا اثر ایماناهد ه خند ایمان.
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