
 

  
  ايمان از ديدگاه عالمه طباطبايي

    15/08/93تاريخ تأييد:   20/07/92تاريخ دريافت: 
  *منصور نصيري   _________________________________________________________________ 

  چكيده
يي درباره ماهيت ايمان و رابطه آن با برخي مقوالت مربوط به بررسي ديدگاه عالمه طباطبا

باشـد. هرچنـد تعـابير عالمـه در تعيـين ماهيـت ايمـان،         آن، دغدغه اصلي مقاله حاضـر مـي  
هاي گونـاگون و   برخي را به برداشت رو ازاين باشد كه متفاوت و گاه به ظاهر ناسازگار مي

ايم كه اين تعـابير، نـاظر بـه دو     قاله، نشان دادهنادرست از ديدگاه وي واداشته، اما در اين م
به ايمان مطلق و به تعبير ديگر، به ايمان از آن نظر كه آنها  مقام يا دو نگاه هستند. برخي از

ايمان است، ناظر هستند. در اين نگاه، سرشت ايمان همان چيزي است كه عالمه از آن بـه  
ايمان امري قلبي است و نه تصديق زبـاني يـا    كند كه كند. و تأكيد مي تعبير مي» عقد قلبي«

عمل جوارح و امثال آن. اما برخي از تعابير، به ايمان از آن نظر كه مطلوب و خواسته دين 
اي نـدارد. بـه    است، ناظر هستند. در اين نگاه، ايمان بايد با عمل همراه گردد و گرنه فايـده 

مات و تعابير عالمه طباطبايي وجـود  اي در كل گويي اين ترتيب، هيچ ناسازگاري يا تناقض
ندارد. براي تأييد و تقويت اين برداشت و تفسير خود، سه بحث اصلي ديگر را نيز پيگيري 

شدت و ضعف در ايمـان؛ دوم رابطـه ايمـان بـا مقـوالت ديگـر؛ و        مسئلهايم: نخست  كرده
مباحث ايشان، ايم كه چگونه  سوم رابطه ايمان و عقل. در جاي جاي اين مباحث نشان داده

  كند. برداشت و تفسير نگارنده را تأييد مي
  

ايمان، رابطه ايمان و عقل، سرشت ايمان، رابطه ايمـان بـا اختيـار، رابطـه      واژگان كليدي:
  ايمان با شرك، رابطه ايمان با اسالم، مراتب ايمان، عالمه طباطبايي.

                                                      
  nasirimansour4@ut.ac.ir. دانشگاه تهران، پرديس فارابي گروه فلسفه دين استاديار *
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  درآمد
ــان متكلمــامباحــث درازماهيــت ايمــان، يكــي از  ن و فيلســوفان و ســاير دامــن در مي

، هم به لحاظ علمـي مـورد   مسئلهانديشمندان از آغاز تاكنون بوده و هست. بررسي اين 
را آنهـا   توجه انديشمندان بوده و هم به لحاظ عملي. از نظـر علمـي، حـس كنجكـاوي    

ترين مسائل  كند و از نظر عملي، يكي از مهم اي علمي را حل مي مسئلهكند و  سيراب مي
، مسـئله كند. ايـن   را كه جهان اسالم از آغاز تاكنون درگير آن بوده، حل مي و معضالتي

دانيم بسياري از  ميكه  همچنان تر از بعد علمي است؛ براي مثال، در بعد عملي بسيار مهم
تـرين و   مهم داشته اسـت. بـزرگ   مسئلههاي مسلمانان ريشه در اين  ها و نزاع بندي دسته

هـا   دادن ايمان، شورش ارج بوده است كه با دستاويزقرارخوها، خروج  سرآمدترين نمونه
هاي خود را توجيه كردند. اين بحث امروزه نيز از مباحث مهم در محافـل   ريزي و خون

ويژه از معدود مسائلي است كه به طور مشترك، هـم در ميـان    كالمي و فلسفي است؛ به
كـاوش   رو ازاين ان غربي؛انديشمندان مسلمان مورد بحث است و هم در ميان انديشمند

بسياري از ابعاد تاريك آن كمك كند. تبيـين و  شدن  تواند به روشن مي مسئلهدرباره اين 
توانـد كمـك شـايان تـوجهي      ميباره  دراينبررسي ديدگاه انديشمندان مسلمان و شيعي 

آن سـاختن    داشته باشد؛ و اين اميدي است كه مقاله حاضر در صـدد بـرآورده  باره  دراين
كه  همچنان اي است كه مسئلهدرباره سرشت ايمان،  عالمه طباطباييست. بررسي ديدگاه ا

خواهيم ديد زواياي پنهان زيادي دارد كه چنانچه به اندازه كافي در بررسي خود احتياط 
هاي گوناگوني خواهيم شد. در اين مقاله، بـا توجـه بـه ايـن      نكنيم، دچار سوء برداشت
  يين ديدگاه عالمه درباره ماهيت ايمان نزديك خواهيم شد.هشدار، گام به گام به تب

  هاي گوناگون درباره ماهيت ايمان . ديدگاه1
هـاي   درباره ماهيت ايمان، نخست به ديـدگاه  عالمه طباطباييپيش از پرداختن به ديدگاه 

صـادقي،   /1380(دادبـه،   كنـيم  اشاره ميباره  دراينموجود در ميان فيلسوفان و متكلمان 
 كنيم:  مشخص ميآنها  را در ميانعالمه و ديدگاه  )294ـ289، ص1386

هاي گوناگوني در ميان انديشمندان مسلمان مطرح شـده   درباره ماهيت ايمان، ديدگاه
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بـراي آنكـه بـه ديـدگاه ايشـان      » ايمـان «دربـاره  عالمه است. با توجه به تعابير گوناگون 
ها نيست؛ چرا كه با اين كار، جايگـاه   يدگاهبه اين د  پي ببريم، گريزي از اشارهباره  دراين
  شود. مقصود اصلي ايشان روشن ميدرنتيجه  ها و در ميان ساير ديدگاهعالمه   ديدگاه

  توان به صورت زير بر شمرد: ها درباره سرشت ايمان را مي ترين ديدگاه مهم 
ـ    1 ه . شناخت (معرفت): فيلسوفان معموالً ماهيت ايمان را همـان معرفـت فلسـفي ب

دسـت آوردن   كند كه ايمان، همـان بـه   تصريح ميمالصدرا دانند.  حقايق جهان هستي مي
، 1360مالصـدرا،  حكمت حقّه، يعني علم به خـدا و صـفات خـدا و نظـاير آن اسـت (     

نويسـد كـه    ) مـي 285(بقره:  ...»آمن الرسول بما انزل اليه من ربه و «) و در تفسير آيه 2ص
آيد.  دست مي سماني و پيامبران الهي با شناخت اين امور بهايمان به خدا، مالئكه، كتب آ

كند كه ايمان، نوري عقلي است كه در پرتو آن، نفـس از قـوه    در جاي ديگر تصريح مي
تعبيـر  » عقـل بالفعـل  «آيد و اين نور همان اسـت كـه فيلسـوفان از آن بـه      به فعل درمي

لي يقيني، به عقل قدسي تبديل كنند. در واقع، نفس آدمي در اثر ممارست بر علوم عق مي
برخي از مفسران نيز معتقـد بـه    .)28شود و اين همان مرحله ايمان است (همان، ص مي

اصـل ايمـان، معرفـت بـه خـدا و      «نويسد:  ميطبرسي  مرحومهمين ديدگاه هستند؛ مثالً 
اند و هر كس كه بـه   پيامبر خدا و به همه چيزهايي است كه پيامبران از سوي خدا آورده

، 1ج ق،1415 (الطبرسـي، » آن اسـت كننـده   چيزي معرفت پيدا كـرد، در واقـع تصـديق   
(شناخت خـدا  » معرفت«همچنين برخي از متكلمان شيعه نيز ايمان را معادل با  .)89ص

هيچ فردي كه به خـدا  «گويد:  مي تصحيح االعتقاد درشيخ مفيد اند؛ مثالً  و رسول) دانسته
  و هيچ فردي كه به خدا و رسول خدا جاهـل باشـد،   كافر نيست  و رسول معرفت دارد،

از نظـر وي، در صـورتي كـه كفـر كسـي       .)119ص ق،1413(شيخ مفيد، » مؤمن نيست
هرچند كه به  الزمه آن اين است كه وي هرگز معرفتي به خدا نداشته است؛   معلوم شود،

  .(همان) كرده است زبان، اعتراف به وجود خدا مي
ف، به اين ديدگاه معتقدند: نخست، معتزلـه و دوم، خـوارج؛   . عمل: دو گروه معرو2

تـر از ديـدگاه معتزلـه اسـت. هـر دو       البته با اين تفاوت كه ديدگاه خوارج بسيار افراطي
دانند؛ اما از نظر معتزله، ماهيت ايمان همـان   گروه، فقدان عمل را باعث فقدان ايمان مي

نظر ديـن عمـل نكنـد، بـا اينكـه از      عمل است، ولي هر كس كه به كارهاي اصلي مورد 
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مرتكب كبيره را نـه  آنها  رو ازاين شود؛ جرگه ايمان خارج است، به جرگه كفر وارد نمي
المنزلـة  «نشانند و اصل  دانند و نه كافر؛ بلكه او را در جايگاهي ميانه اين دو مي مؤمن مي

كنـد. از نظـر    ره مـي گانه آنهاست به همين نكتـه اشـا   كه يكي از اصول پنج »بين المنزلتين
خوارج نيز ماهيت ايمان همان عمل است، ولي هر كس كه عمل نكند از جرگـه ايمـان،   

هايي هستند كه گناه را  در ميان معتزله نيز گروه شود. البته به جرگه كفر وارد مي خارج و
دانند؛ نظير فرقه فضيليه كه معتقدند هـر   باعث خروج از ايمان و ورود به جرگه كفر مي

 در جرگـه كفـر اسـت   شدن  اهي هرچند كه كبيره نباشد باعث خروج از ايمان و واردگن
اي كه در اينجا بايد به آن اشاره كنيم ايـن اسـت كـه     ). نكته141ص ،ق1400الطوسي، (

معتقدند كه از نظر معتزله، ايمان عبارت  )714ـ710، ص1380(مجتهد شبستري،  برخي
اند از  نيز گفته )12ق، ص1416(سبحاني،  برخينه عملِ تنها. » معرفت و عمل«است از 

  ايمان عبارت است از تصديق و عمل و اقرار زباني.آنها  نظر
آنها  ترين گروه معتقد به اين ديدگاه، مرجئه هستند. از نظر . تصديق زباني: معروف3

ايمان همان تصديق زباني و كفر، انكار زباني است. پس هر كـس كـه بـه زبـان بگويـد      
و ياران  وردم مؤمن است و برعكس. مستند اين گروه، آن است كه رسول خداايمان آ

كردند؛ اما خواهيم گفت كه  كرد تصديق مي ايشان، هر كس را كه به زبان اظهار ايمان مي
را مسـلمان  آنهـا   به تبع آيات قرآن چنين كساني را مؤمن نخوانـده؛ بلكـه   رسول خدا

  فراواني است. خوانده و ميان اسالم و ايمان، تفاوت
شـيخ طوسـي   . تصديق قلبي: يكي از مشهورترين متفكرانِ معتقد بـه ايـن ديـدگاه،    4

  نويسد:  است. ايشان مي
آن بر زبان، شرط نيست. شدن  ايمان همان تصديق قلبي است و در تحقق ايمان، جاري

هر كس كه خدا، پيامبر خدا و همه چيزهايي را كه شناخت آن است، بشناسد و به آن 
قرار كند و آن را تصديق كند مؤمن است و كفر، نقيض آن و عبارت است از انكار قلبي ا

ق، 1400(الطوسي، » چيزي كه خداوند معرفت آن را واجب كرده و نه انكار زباني
   .)141ص

بر اين اساس، اقرار زباني نه جزئي از حقيقت ايمان و نه حتـي شـرط آن اسـت. تـا     
زباني نيز، به شرط وجـود اعتقـاد قلبـي، زيـاني بـه ايمـان       اند انكار  آنجا كه برخي گفته

، تفتـازاني از جملـه  ـ صـفوان)، بسـياري از اشـاعره      بـن  رساند. جهميه (پيروان جهم نمي
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برخي از مرجئه، نجاريه و برخي متكلمـان  ،  ـ  سيد شريف جرجانيو  عضدالدين ايجي
الـدين   جمـال (ضـل مقـداد   فاو شـيخ طوسـي   ، عبدالرزاق الهيجي، سيد مرتضياماميه، نظير 

از جملـه آيـات   فاضـل مقـداد   ) از طرفداران اين ديدگاه هستند. 440ق، ص1429، مقداد
اولئك كتب «) و آيه 106(نحل:  »اال من اكره و قلبه مطمئن بااليمان«مؤيد اين ديدگاه را آيه 

  ) دانسته است.22(مجادله:  »في قلوبهم االيمان
دين معنا كه تصديق بدون اقرار زباني يا اقرار زبـاني  . تصديق قلبي و اقرار زباني: ب5

بـر  عالمه حلي و خواجه نصير طوسي كند.  بدون تصديق قلبي در تحقق ايمان كفايت نمي
اين ديدگاه هستند. اكثر فقيهان، برخي از اشاعره و بسياري از اماميـه از طرفـداران ايـن    

شـود؛ مـثالً    ن ديدگاه برداشت مينيز ايابوالحسن اشعري ديدگاه هستند. از برخي سخنان 
تصديق وجود خدا و پيامبران و آنچه كه خداونـد  ايمان عبارت است از «نويسد:  وي مي

، 2ج ق،1409 ي،اشـعر ( »هاي درونـي  بر آنان فرستاده و اقرار زباني به همه اين تصديق
 كنـد  تصريح مـي  المنهج صةخالدر اهللا كاشاني  مال فتح .)39ص ق،1407 و همو، 322ص

كـه   همچنـان  اما .)654ـ652ص ،1380 كه اماميه بر اين ديدگاه اجماع نظر دارند (دادبه،
ديديم چنين اجماعي، صحت ندارد و انديشـمندان مشـهوري از اماميـه بـرخالف ايـن      

  ديدگاه هستند.
قلبي، اي از تصديق  . تصديق قلبي و اقرار زباني و عمل: بر اين اساس، ايمان آميزه6

ست. اين ديدگاه از برخي از روايات اتخـاذ شـده اسـت كـه     عمل با اعضااقرار زباني و 
 .»فتار با زبـان و عمـل بـا جـوارح اسـت     ايمان همان عقد قلبي، گ«فرمود:  رسول خدا

 اند.  برخي از اماميه از اين ديدگاه جانبداري كردهو  برخي از خوارج، حشويه

  . ديدگاه عالمه طباطبايي درباره ايمان2
گفته سازگار و  هاي پيش ، با كدام يك از ديدگاهعالمه طباطباييديد كه ديدگاه اكنون بايد 

درباره ايمان در قالب چهار عالمه را ، ديدگاه مسئلهاين شدن  همخوان است. براي روشن
بخش اصلي تبيين خواهيم كرد: نخست، عباراتي را از وي درباره تعريف ايمان نقـل؛ و  

ن را بـا  رابطـه ايمـا  گاه  آن را مطرح خواهيم كرد؛ شدت و ضعف در ايمان مسئلهسپس 
و درنهايت رابطه ايمـان بـا عقـل را مـورد بررسـي قـرار        برخي مقوالت ديگر سنجيده
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  خواهيم داد. 

  . تعريف ايمان2ـ1
كنـد و   آغـاز مـي  » ايمـان «بحث درباره ايمـان را بـا بررسـي لغـوي واژه      عالمه طباطبايي

بخشـي در آن   نـوعي امنيـت   رو ازاين گرفته شده است؛» امن«از ماده » ايمان«نويسد:  مي
آورد در واقع به آنچـه   نهفته است و ظاهراً مناسبت آن، اين است كه فردي كه ايمان مي

بخشـد   كه ايمان آورده، نوعي امنيت و مصونيت از شـك كـه آفـت اعتقـاد اسـت، مـي      
ر اينجـا فـرد   دهـد، د اين تعبير نشـان مـي  كه  همچنان .)45، ص1ق، ج1403 ،(طباطبايي

بخشد؛ زيرا بـه آن، مصـونيت از شـك    ايمان آورنده است كه به متعلَّق ايمان، ايمني مي
سويه است؛ در واقع، ايمـان فـرد نيـز بـه وي ايمنـي      دهد. با اين حال، اين رابطه دو يم

  بخشد.(خواه اعتقادي يا ايمني رواني) مي
گشـا   لسـفي چنـدان راه  پس از بحث لغوي كه در مباحث علمـي و ف عالمه طباطبايي 

تـر اشـاره شـد،     پـيش كـه   چنان پردازد. نيست، به بحث درباره تعريف اصطالحي آن مي
، از محتوا و نظام يكساني برخوردار نيسـت؛ بلكـه وي   »ايمان«تعابير وي درباره تعريف 

كند. تنوع اين تعابير بـه   در موارد گوناگون، تعابير گوناگوني در تعريف ايمان مطرح مي
گردانـد و گـاه    اي است كه در نگاه نخست، كشف ديدگاه وي را بسيار مشكل مـي  گونه

رسد. اما با تبييني كه ارائه خواهيم كرد،  حتي ايهام تعارض در عبارات ايشان به ذهن مي
بـه  گـاه   آن اين تعارض از بين خواهد رفت. در اينجا، نخست، تعـابير ايشـان را ذكـر و   

  ت ايمان خواهيم پرداخت:بررسي ديدگاه ايشان درباره ماهي
القلب: (ايمان عبارت اسـت از قـرار گـرفتن اعتقـاد در      الف) االيمان تمكن االعتقاد في

  .(همان) قلب آدمي)
 .)262، ص18ب) ايمان عبارت است از تصديق همراه با التزام عملي (همان، ج

ج) حقيقت ايمان اين است كه قلب انسان به خدا تعلـق گيـرد و حقيقـت شـرك ايـن      
 .)276، ص11(همان، ج است كه قلب انسان به غير خدا تعلق بگيرد

اي كه عمل جوارح بر  د) ايمان كه امري قلبي است، اعتقاد و اذعان باطني است به گونه
 .)314، ص16(همان، ج آن مترتب شود

) ايمان به يك امر عبارت است از علم به آن همراه با التزام عملي به آن؛ بنابراين اگـر   ه
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  ).158، ص18زام نباشد، ايمان نخواهد بود، هرچند كه علم به آن باشد (همان، جالت
االيمان باهللا هو العقد علي توحيده و ما شرع من الدين و االيمان بالرسول هو العقد «و) 

من غيـر   علي كونه رسوالً مبعوثاً من عند ربه، امره امره و نهيه نهيه و حكمه حكمه، 
 .)145، ص15(همان، ج» ءان يكون له من االمر شي

رسـاند؛ مـثالً ظـاهر تعبيـر دوم      هـاي مختلفـي را بـه ذهـن مـي      تعابير فوق برداشت
دهنده آن است كه از نظر ايشان، التزام عملي در ايمان دخالت دارد و جزئـي از آن   نشان

، ايمـان همـان علـم بـه     عالمـه و تعبير پنجم بيانگر آن است كه از نظر  ؛رود به شمار مي
رو با توجه به تعبيـر دوم و پـنجم،    ق ايمان به همراه التزام عملي به آن است؛ از اينمتعلَّ
در زمره ديدگاه ششم يا دوم قرار دارد؛ اما تعبير اول و سـوم، ديـدگاه وي را   عالمه نظر 

شود اين است كه به  پرسشي كه مطرح مي رو ازاين دهد. در زمره ديدگاه چهارم قرار مي
امري لسـاني اسـت يـا    » ايمان«چيست؟ آيا از نظر وي » ايمان«از  عالمههر حال مقصود 
اي است كـه   دهد تعابير مزبور به گونه ظاهر عبارات نشان ميكه  همچنان عملي يا قلبي؟

گفته در ماهيت ايمان  هاي پيش در نگاه نخست، تعلق ديدگاه ايشان را به يكي از ديدگاه
شـده  سازد. شايد همين امر باعـث   متنع ميبرداشت واحد از نظر وي را مو  كند منع مي

) بـدون تفسـير و تبيـين قـاطع و روشـن از      78ـ55، ص1373است كه برخي (ر.ك: اميد، 
، صرفاً ترجيح دهند كه به نقل سخنان و تعابير »ايمان«درباره سرشت عالمه طباطبايي ديدگاه 

بپردازند. در حالي كه باز به برشماري عناصر ايمان از ديدگاه وي گاه  آن ايشان بسنده كنند و
گنجـد و از نظـر وي    باألخره در كدام دسته مـي عالمه ماند كه ديدگاه  پاسخ مي اين سؤال بي

بـا  ) http://shahrudi.parsiblog.com  ك:ايمان چه سرشتي دارد. از سوي ديگر، بعضي (ر.
 ايمـان فقـط   ،عالمـه اند كه از نظر  تعبير (ب) و (د) نتيجه گرفتهديدن برخي تعابير نظير 

. باشـد  عمـل هـم مـي    بلكه التزام در ؛معرفت باطني و اقرار به زبان نيست اعتقاد قلبي و
اسـت كـه در نگـاه نخسـت، باعـث      عالمـه  ها ناشي از تشـتت تعـابير    گونه برداشت اين

  گردد. يهاي گوناگون و گاه متناقضي از ديدگاه وي م برداشت
از نظر نگارنده توجه به يك نكته مهم، هم هر دو برداشـت فـوق را رد و هـم ايـن     

بـا دو نگـاه    عالمه طباطبـايي كند. اين نكته عبارت است از اينكه  تناقضات را برطرف مي
پرداخته است و اين دو نگـاه متفـاوت، باعـث    » ايمان«متفاوت به بيان مفهوم و سرشت 
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ه متعارضي از وي شده است: وي گاه بـه ماهيـت و سرشـت    صدور تعابير متفاوت و گا
شوند. در واقـع، در  هايي كه به تبع ايمان صادر ميايمان نظر دارد و گاه به لوازم و نشانه

نـدارد؛ بلكـه صـرفاً    » ايمان«شناختي و ماهيت  بسياري از اين تعابير، نظر به بحث هستي
با لحاظ چيسـتي و  عالمه توان گفت كه مي لوازم آن را در نظر دارد. با توجه به اين نكته

داند و ساير امور، نظير شناخت و التزام عملـي   را امري قلبي مي» ايمان«، »ايمان«ماهيت 
برخي از تعابير وي (تعبيـر شـماره    رو ازاين شمارد. به متعلَّق ايمان، را جزء لوازم آن مي

آن) مربـوط اسـت و برخـي     ها و لوازمد) به سرشت ايمان (بدون لحاظ نشانه ،الف، ج
گـردد.  هـاي آن بـاز مـي   و) به ايمان با توجه به لوازم و نشانه ، ديگر (تعبير شماره ب، ه

كند، نبايد ديدگاه ايشـان را در زمـره    بنابراين، هرچند كه عالمه بر التزام عملي تأكيد مي
ت كـه وي  دانند. درست اس هايي قرار دهيم كه عمل را در ماهيت ايمان شرط مي ديدگاه

در تعبير پنجم، ايمان به يك امر را عبارت از علمِ به آن همـراه بـا التـزام عملـي بـه آن      
حتي در صورتي كـه علـم بـه آن موجـود       كند كه اگر التزام نباشد، داند و تصريح مي مي

آن اسـت كـه عمـل در تحقـق     دهنده  باشد، ايماني نخواهد بود و اين تأكيد، ظاهراً نشان
، عالمـه هـاي ديگـر    ت. اما به نظر نگارنده، با توجه بـه تعبيرهـا و بحـث   ايمان دخيل اس

تواند اين برداشت ظاهري باشد. حقيقت ايمان در واقع عبارت است از  مقصود وي نمي
التزام عملي در ماهيـت آن و در تحقـق اصـل     عالمهاز نظر  رو ازاين همان تصديق قلبي.

توان در اثبات درستي  اديم نكات زير را ميايمان دخالتي ندارد. عالوه بر توضيحي كه د
  اين برداشت، ذكر كرد:

در برخي تعبيرها، ايمان را بـه تصـديق قلبـي تعريـف     عالمه كه گفتيم خود  چنان .1
كند كه ايمان عبارت است از قرار گرفتن عقيده  كند؛ مثالً در تعبير نخست تصريح مي مي

امري قلبي است؛ و هرچند كه در ادامـه  گويد حقيقت ايمان،  در قلب. در تعبير سوم مي
اما اين ترتب عمل، در واقع نشانه تحقق ايمان است   كند، ترتب عمل به آن را اضافه مي
عقـد بـر توحيـد و ديـن     «كه در تعبير ششم نيز از ايمان بـه   نه جزء ماهيت آن؛ همچنان

ايمـان، اعتقـاد    اين اسـت كـه  دهنده  صريحاً نشان ، »عقد بر توحيد«كند و  تعبير مي» خدا
  قلبي است. 

افتد كه انسـان بـه    كند كه فراوان اتفاق مي در ذيل آيه چهار بقره تصريح ميعالمه  .2
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آورد، ولي برخي از لوازم آن را فراموش كرده، آنچـه را كـه منافـات بـا      چيزي ايمان مي
ست گر آن ا اين سخن نشان .)46، ص1، جق1403طباطبايي، آورد ( ايمان دارد به جا مي

هـاي آن محسـوب    كه اوالً حقيقت ايمان، امري قلبي است و عمل جزء لـوازم و نشـانه  
ايمان   ، اگر احياناً عمل به لوازم ايمان وجود نداشته نباشد،عالمهشود؛ ثانياً به تصريح  مي

با نبود عمل،   بود، كه اگر عمل جزء سرشت و ماهيت ايمان مي در حالي  رود؛ از بين نمي
شود كه نبايد در سرشت ايمان، التـزام بـه    روشن مي رفت؛ بنابراين  ميان مي ايمان هم از

  يعني ممكن است گاه ايمان باشد ولي برخي لوازم آن فراموش شـود.   عمل را بگنجانيم؛
پذيرفته نشود، اين سـخن وي بـا   عالمه نكته ديگر آنكه اگر تفسير نگارنده از اين سخن 

ايمـان نخواهـد بـود، متعـارض       گر التزام عملي نباشدتعبير پنجم ايشان، اين سخن كه ا
  كند. شود؛ و فقط همين توجيه ماست كه اين تعارض را رفع مي مي

آيـد كـه    دسـت مـي   ) به23(هود:  »ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات«از آياتي نظير  .3
عطف عمل صالح بـر ايمـان، تكـرار مخـل      ايمان نيست؛ زيرا اگر چنين بود،  وعمل جز

يلبسوا ايمـانهم   ان الذين آمنوا و لم«گويد با توجه به آيه  نيز ميفخر رازي كه  همچنان شد. مي
با توجـه بـه آنكـه ظلـم،       اركان ايمان باشد، و) بايد گفت اگر عمل جز82(انعام:  »بظلم

آنان كـه  «گناه است، محتوا و مضمون آيه چنين خواهد بود: شدن  ترك طاعت و مرتكب
نيز اشاراتي عالمه در كلمات  .)25، ص2(فخر رازي، ج»! ايمان نياوردند و ايمان آوردند

كند كه عمل به مقتضـاي   شود كه مؤيد اين برداشت است؛ مثالً وي تصريح مي ديده مي
» متعلَّق دعوت دين اسـت «ايماني كه «ايمان، ايماني است كه در دين مطرح شده است: 

عتقاد حق به خدا، پيامبران، آخرت و به آنچه عبارت است از التزام به آنچه كه مقتضاي ا
كـه  «جمله توصيفيِ كه  همچنان .)9ـ8، ص15ج ق،1403 (طباطبايي،» كه پيامبران آورده

دهـد، مقصـود ايشـان از گنجانـدن عمـل در ايمـان،        نشان مي» متعلَّق دعوت دين است
د، نگاه ايشان بـه  باشد؛ بنابر اين در اين گونه موار ايماني است كه متعلَّق دعوت دين مي

  ايمان، به صورت مطلق نيست  بلكه به ايمانِ مورد خواست دين است.
شـناختي، ايـن نكتـه را     و هـم تحليـل روان  » ايمان«وانگهي، هم ريشه لغوي واژه  .4

توان عمـل را جـزء سرشـت آن دانسـت.      كند كه ايمان امري قلبي است و نمي ثابت مي
شمارند، اساساً نادرسـت   اصل يا جزء ماهيت عمل مي هايي كه عمل را بنابر اين، ديدگاه
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هستند و اينكه در روايات، تصديق قلبي، اقرار زباني و عمل به جوارح، توأمان در ايمان 
هـاي   اند، ناظر به ماهيت ايمان نيست؛ بلكه لـوازم و شـرايط تكميلـي و نشـانه     ذكر شده

و اعـالم رسـمي ايمـان بـراي سـاير       اقرار زباني، نشـانه   دارند. در واقع ايمان را بيان مي
هـاي ايمـان    دهـد تجلـي نشـانه    اعضاي جامعه است و كارهاي نيكي كه مؤمن انجام مي

هاي الهي  اين نكته تصور كنيد كه فردي با ديدن آيات و نشانهشدن  تر است. براي روشن
تـي  كند؛ ولي به هـر دليلـي وق   هاي عقلي، در دل خدا را تصديق مي يا با شنيدن استدالل

كنـد و پـيش از اقـدام بـه كارهـاي مـورد        براي انجام، حتي يك عمل صالح را پيدا نمي
رسد كه از نظر عقل و شرع، شكي در ايمان داشتن وي  ميرد، به نظر مي اقتضاي شرع مي

نيست و خداوند او را به بهشت خواهد برد؛ در حالي كه اگر عمل جزء سرشـت ايمـان   
يافت. همچنين اگـر اقـرار زبـاني را جـزء ماهيـت ايمـان       باشد، نبايد ايمان او تحقق مي

توانند سخني بگويند يا كساني را كه پـيش از   بدانيم، بايد كساني را كه الل هستند و نمي
ايمان تلقي كنيم؛ زيرا به هر حـال، اقـرار زبـاني كـه      اند، بي به زبان آوردن ايمانشان مرده

نتيجه، ايمانشان تحقق نيافتـه اسـت.    جزء ماهيت ايمان است تحقق نپذيرفته است و در
ممكن است گفته شود كه چنين مواردي به تصريح خود شرع، استثناء هستند؛ امـا بايـد   

پذيرد كه شرع درباره چيزي كـه   شناختي است و عقل نمي گفت اين بحث، بحثي هستي
هنوز تحقق نيافته، بگويد كـه تحقـق يافتـه اسـت؛ چـرا كـه ايـن سـخن، چيـزي جـز           

  يي نيست.گو تناقض
، امـري قلبـي   عالمـه طباطبـايي  با توجه به نكات فوق، بايد پذيرفت كه ايمان از نظر 

است و اقرار زباني و عمل به متعلَّق آن، در تحقق آن شرط نيست. در ادامه بحث، رابطه 
ايمان را با برخي عناصر ديگر خواهيم سنجيد. در ايـن سـنجش، تفسـير مـا از ديـدگاه      

  ر روشن خواهد شد.بيشتر و بيشتعالمه 

  . شدت و ضعف در ايمان2ـ2
، اختالف مراتـب و تفـاوت درجـات در ايمـان، از جملـه امـور       عالمهبر اساس ديدگاه 

نويسد اين ديدگاه، ديدگاه  اي است كه هرگز قابل شك و ترديد نيست. وي مي ضروري
 »ناً مع ايمـانهم ليزدادوا ايما«بيشتر علماست و آيات و رواياتي هم مؤيد آن است؛ نظير آيه 
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كه داللت بر اين دارند كه ايمان داراي مراتب است (همـان،   و نيز رواياتي از اهل بيت
  .)260، ص18ج

هـا دربـاره ايمـان     در ادامه بحث درباره ايمان، به تحليل و بررسي ساير ديدگاهعالمه 
زيادت و نقصـان  » ايمان«اند كه  معتقد شدهامام الحرمين و ابوحنيفه پردازد: برخي نظير  مي
اسم است براي اشاره به تصديقي كه بـه  » ايمان«شان اين است كه  پذيرد و استدالل نمي

حد جزم و قطع رسيده باشد و اين چيزي است كه زيادت و نقصان در آن قابـل تصـور   
نيست و صاحب اين تصديق اگر بـه تصـديقش، طاعـات يـا معاصـي را ضـميمه كنـد        

  كند.   ده و هرگز تغيير نميتصديقش به حال خود باقي مان
كنـد بـه چنـد     پـذيري ايمـان داللـت مـي     اين عالمان، آياتي را كه بر شدت و ضعف

  اند:  صورت تأويل كرده
گونه فاصـله و   . مقصود از زيادت و نقصان، در واقع توالي اجزاي ايمان بدون هيچ1

رضي است كه بـه  كه: ايمان ع هاي اندك است. توضيح آن يا توالي اجزاي ايمان با فاصله
شود. منتهـي فاصـله تجديدشـدن و     ماند؛ بلكه در هر لحظه تجديد مي شخصه باقي نمي

ها متفاوت است؛ مثالً در مورد پيامبر ايـن تجديـد و تـوالي اجـزاي ايمـان بـدون        لحظه
هـاي كـم يـا زيـاد واقـع       دهد، اما در مورد ديگران بـا فاصـله   اي رخ مي گونه فاصله هيچ
مقصود از ايمان زياد، ايماني است كه فاصله تـوالي اجـزاي آن انـدك     شود؛ بنابراين مي

است و مقصود از ايمان كم، ايماني است كه فاصله مزبور زياد است. نظيـر آنكـه گفتـه    
بارد ولي موسم باران در شمال زياد است. مقصود از ايـن   شود به يك سرزمين باران مي

بارد؛ بلكه مراد  م از آسمان باران ميسخن اين نيست كه در شمال، همواره و پشت سره
  هاي باران، خيلي كم است.  اين است كه فاصله بارش

. ايمان كثرت ديگري هم دارد و آن كثرت به اعتبار متعلَّق ايمان است؛ يعني كثرت 2
احكـام و شـرايع ديـن بـه طـور      ازآنجاكـه  آوريم. درواقع  ايمان ميآنها  چيزهايي كه به

آوردند و عـدد احكـام بـه     مؤمنان هم به همين ترتيب ايمان مي شده و تدريجي نازل مي
شـده اسـت پـس مـراد از      شده، ايمان مومنان هم به تدريج زياد مـي  مرور زمان زياد مي

  .زيادت ايمان، زيادت عددي است (همان)
  داند: ها را ضعيف مي به داليل زير اين تأويلعالمه طباطبايي 
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براي تصديق جازم اسـت، درسـت نيسـت؛ بلكـه      اسم» ايمان«گويند  الف) اينكه مي
كه بيان شد)؛ مگـر   اسم است براي تصديق جازمي كه همراه با التزام باشد (چنان» ايمان«

  از تصديق، علم همراه با التزام باشد. آنها  آنكه مقصود
كنـد ادعـاي بـدون     گويند اين تصديق با زيادت و نقصان تفاوت پيدا نمـي  ب) اينكه مي
عنـوان دليـل) اسـت. مبنـاي ايـن       عين مدعا به دادن مصادره به مطلوب (قرار دليل، بلكه

سخن اين است كه ايمان، عرضي است و بقاي آن به گونـه تجـدد امثـال اسـت و ايـن      
اي هستند كه تند باد حـوادث   ها به گونه شان ندارد؛ چرا كه برخي ايمان اي به حال فايده

اي  ترين شـبهه  نيز با اندك علتي و با سست ها دهد و برخي ايمان شان نمي هرگز حركت
هـا   توان با تجدد امثال و كمـي يـا زيـادي فاصـله     روند و دليل اين امر را نمي از بين مي

توجيه كرد، بلكه بايد آن را به قوت و ضعف ايمان مستند دانست؛ خواه قايل به تجـدد  
  .ود ابطال شده استامثال در جاي خ تجدد مسئلهعالوه بر اينكه  ؛امثال باشيم يا نه
خواه اطاعت، ضميمه تصديق شود يا گناه، هيچ تأثيري در تصديق «اند:  و اينكه گفته

ايمـان، بـا مـداومت در    شـدن   ، درست نيست؛ چرا كه قوي»گذارد صاحب تصديق نمي
آن، با ارتكاب گناهان، ترديد بردار نيست. همين قوت و ضـعف  شدن  طاعات و ضعيف

 »اليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصـالح يرفعـه  «عف مبدأ آن است: اثر، كاشف از قوت يا ض
 »الذين اسائوا السوأي ان كـذّبوا بĤيـات اهللا و كـانوا بهـا يسـتهزئون      ةثم كان عاقب«) و 10(فاطر: 
  )10(روم: 

ايـن  آنهـا   اما تأويلي كه از آيات كردند نيز درست نيست؛ چرا كه الزمه تأويـلِ اولِ 
يعنـي كسـاني كـه در    نشان اندك است و هنـوز كامـل نشـده ـ     مااست كه كساني كه اي

ـ هم مؤمن باشند و هم كـافر    ـ  هايي كه خالي از ايمان است وجود دارد قلبشان، فاصله
مـؤمن بـه دليـل آنكـه قـبالً ايمـان       و  كافر با در نظر گرفتن فترت و فاصله در ايمانشان

گونـه مؤيـد و    ت كه در قرآن هيچو اين چيزي اس ـ  داشتند و ايمانشان، تجديد شده بود
  .)261ـ260، ص18ج، ق1403توان يافت (طباطبايي،  اي بر آن نمي اشاره

) در ايـن  106(يوسف:  »و اليؤمن اكثرهم باهللا اال و هم مشركون«البته برخي آيات نظير 
گونـه   دهد كه ايـن  اشكال وارد شود؛ اما عالمه پاسخ ميعالمه زمينه ممكن است بر نظر 

چـرا   ـ  ايمانبودن  پذير يعني شدت و ضعفـ تر است   ه تأييد ديدگاه وي نزديكآيات ب



 

 

61  

ز د
ن ا

يما
ا

ايي
اطب

 طب
المه

ه ع
دگا

ي
  

آنهـا   اند مؤمن هستند. پس ايمـان  در آن حال كه مشركآنها  اين است كهآنها  كه مدلول
نسبت به شرك محض، ايمان است و نسبت به ايمـان محـض، شـرك اسـت و معنـاي      

  ).261مان، ص(ه ايمان هم همين استبودن  پذير زيادت و نقصان
زيـادت و نقصـان متعلَـق    دومين تأويل اين بود كه زيادت و نقصان ايمان، به دليـل  

در عالمـه  و علت زيادت و نقصان ايمان، زيادت و نقصان متعلَق آن اسـت.  ايمان است 
ايـن معنـا بـود،     »ليزدادوا ايمانـاً مـع ايمـانهم   «گويد اگر مقصود از آيه  پاسخ اين تأويل مي

ايمان را در اين آيه، هدف تشـريع احكـام زيـاد    شدن  بود كه بفرمايد زياد تر اين مناسب
  داديم نه هدف و غايت انزال سكينه و آرامش در قلوب مؤمنين.  قرار مي

شدن  ايمان در اين آيه را زيادشدن  زياد )93، ص26، جق1402(آلوسي،  برخي ديگر
كنـد؛   اين وجـه را نيـز رد مـي   مه عالاند. اما  اثر آن، كه همان نورانيت قلب است، دانسته

ثر است. بنابراين معنا نـدارد كـه   ؤمشدن  اثر، فرع بر زياد و قويشدن  چراكه زياد و قوي
يكي از دو امر متساوي، اثري بيشتر از ديگـري داشـته باشـد؛ يعنـي اثـر ايمـان بعـد از        

 ــ  كه با ايمان قبل از حصول سكينه، از هر جهت مسـاوي اسـت  ـ حصول سكينه قلبي  
  بيشتر باشد. 

ليزدادوا ايماناً مـع  «اند ايماني كه در آيه شريفه  ) گفته92برخي ديگر (ر.ك: همان، ص
بر آن داخل شده، ايمان فطري است و ايماني كـه پـيش از آن ذكـر    » مع«حرف  »ايمانهم

هايشـان سـكينه و    معناي جمله اين است كه: مـا بـر قلـب   و  شده، ايمان استداللي است
اين توجيه را عالمـه  رديم تا بر ايمان فطري خود، ايمان استداللي بيفزايند. آرامش نازل ك

كند: اين توجيه، ادعايي بدون دليل است. وانگهـي، ايمـان فطـري نيـز ايمـان       نيز رد مي
 استداللي است و متعلَق علم و ايمان، به هر حال امري نظري است نه بديهي (طباطبايي،

  .)261، ص18ج  ،ق1403
پذيرد؛  اند كه نزاع در اينكه آيا ايمان، زيادت و نقصان مي گفتهفخـر رازي   برخي نظير

كننـد   پـذيري ايمـان را رد مـي    پـذيري و نقصـان   نزاعي لفظي است. كساني كـه زيـادت  
مقصودشان اصل ايمان، يعني تصديق، است؛ به تعبيـر ديگـر، تصـديق را قابـل زيـاد و      

نيست شدن  ا كه تصديق، قابل كم و زياددانند و اين نكته درستي است؛ چر نميشدن  كم
پذيرند مقصودشـان سـبب ايمـان اسـت يعنـي       ايمان را ميشدن  و كساني كه كم و زياد
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يابد و اين مطلب هم درسـت   شان، ايمان هم افزايش مي كارهاي درست كه با زياد شدن
ط بـين  در اين سـخن، خلـ   كند: اوالً را رد ميفخر رازي اين توجيه عالمه طباطبايي است. 

 -تصديق و ايمان انجام يافته، ايمان، تصديق همراه با التـزام اسـت نـه صـرف تصـديق     
آنهـا   بـه گـروه دوم داد و گفـت كـه منظـور     فخـر رازي  نسبتي كه  ؛ ثانياًكه گذشت چنان

زيادت در اصل ايمان نيست بلكه زيادت در اعمال و كارهاست، درست نيست؛ چراكـه  
ايمان معتقدند و معتقدند هر يك از علـم و التـزام   اين گروه به شدت و ضعف در اصل 

اند؛ ثالثاً، به ميـان كشـيدن پـاي     شود، قابل شدت و ضعف كه ايمان از آن دو تشكيل مي
اعمال در نزاع درست نيست؛ زيرا نزاع و بحث در يك امر، غير از نزاع در اثـري اسـت   

كه كارهاي شايسته و نيك، كس در اين نكته نزاعي ندارد  هيچو  آيد دست مي كه از آن به
 .)262ــ 261شود (همان، ص پذيرد و حتي با تكرار يك عمل هم زياد مي كم و زياد مي

هـا دربـاره شـدت و     اي كه بايد به آن توجه كنيم اين است كـه در همـه ايـن نـزاع     نكته
از ايمان، ايمان مورد نظـر ديـن اسـت نـه ايمـان بـه       عالمه پذيري ايمان، مقصود  ضعف

  كه از نظر وي همان عقد قلبي است. صورت مطلق

  . رابطه ايمان با مقوالت ديگر  2ـ3
بررسي رابطه ايمان با مقوالت ديگر اسـت. در اينجـا    عالمـه دومين گام در تبيين ديدگاه 

 ويژه با مقوله علم، اختيار، اسالم و شرك خواهيم سـنجيد و در ضـمن   رابطه ايمان را به
  ارد خواهيم شد.به مباحث گوناگون ديگري هم وآنها 

  اري. ايمان، علم و اخت2ـ3ـ1
آيـد كـه ايشـان ايمـان را مجـرد علـم        دسـت مـي   بهعالمه كه گذشت، از تعابير  همچنان

داند؛ بلكه بايد عقد قلبي به محتوا و مقتضاي آن باشد؛ به دليل آياتي كـه از كفـر و    نمي
ان الـذين  «رتـد شـدند:   دهد كه با علم به انحراف خود، كافر و م ارتداد افرادي خبري مي

جحدوا «) و 32(محمد:  »كفروا و صدوا عن سبيل اهللا و شاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدي
گونـه   بر اساس اين .)23(جاثيه:  »و اضلّه اهللا علي علم«) و 14(نمل:  »بها و استيقنتها انفسهم

لي با اين حال كافر تلقي كنند، و ها به چيزي يقين و يا علم پيدا مي آيات، برخي از انسان
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آن، در حصـول ايمـان و   بـودن   حـق ين مجرد علم به يك چيز و يقين بـه شوند. بنابرا مي
 رو ازايـن  كند؛ بلكه بايد عقد قلبي يا اعتقاد قلبي نيز پيدا كند. فرد كفايت نميشدن  مؤمن

 كسي كه علم داشته باشد كه خداوند تعالي، يگانه است و جـز او خـدايي نيسـت و بـه    
مؤمن خواهد بود؛ ولـي اگـر    ،يعني تنها او را پرستش كند؛ مقتضاي اين علم ملتزم شود

دهنـده عبوديـت و    علم داشته باشد ولي ملتزم به مقتضاي آن نبوده، هيچ عملي كه نشان
. عـالوه بـر   )259(همـان، ص  پرستش است به جا نياورد، عالم است ولي مؤمن نيسـت 

به دليل آنكه در قلب خود ايمـان   ـ  نظير منافقـ ل  اين، كسي كه هم علم دارد و هم عم
شود كه  شود؛ بنابراين، روشن مي عقد قلبي ندارد، مؤمن تلقي نميعالمه ندارد و به تعبير 

  مايه ماهيت ايمان، همان عقد قلبي است. گوهر و بن
داند كه مبتني است بـر اعتقـاد در امـور     اي مي پس از آنكه دين را سنت عمليعالمه 

نويسد اين اعتقاد، علم نظري نيست؛ چرا كه علم نظري بـه دنبـالش    و انسان، مي هستي
عمل را در پي ندارد. ايماني كه متعلَق دعوت دين است عبارت است از التزام بـه آنچـه   

هـاي پيـامبران   كه مقتضاي اعتقاد حق به خـدا و پيـامبران و آخـرت و بـه همـه آمـوزه      
دانـد ... و علـم عملـي بـر اسـاس قـوي يـا         مـي  باشد. وي اين ايمان را علم عملـي  مي

هـاي   پذيرد و اگر انگيزه قوي نباشد يا انگيـزه  ها، شدت و ضعف مي انگيزهبودن  ضعيف
شود كـه ايمـان بـه     جا روشن مي شود ... از همين تر ديگري پيش آيد عمل ترك مي قوي

(خشوع،  خدا در صورتي تأثيرگذار است و آثار خود، نظير اعمال صالح و صفات خوب
هاي شـيطاني بـر آن غالـب     هاي باطل و وسوسه اخالص و ...) را در پي دارد كه انگيزه

نشود و به تعبير ديگر، ايمان در صورتي تأثيرگذار است كه مقيد به حالتي نباشد. مـؤمن  
تنها در صورتي ايمان مطلق دارد كه كارهايش بر طبق مقتضاي ايمانش، نظير خشوع در 

  .)9ـ8، ص15لغو و ... باشد (همان، جعبادت و دوري از 
اند: ايمان عبارت است از مجرد علم و  شود كه گفته جا اين ديدگاه باطل مي از همين

شـود و نيـز بطـالن ايـن ديـدگاه ظـاهر        تصديق؛ چراكه گفتيم علم گاه با كفر جمع مـي 
 اند ايمان عبارت اسـت از عمـل؛   كه گفته )93ـ   92، ص26، جق1402(آلوسي،  شود مي

شود؛ منافق عمل دارد و چه بسا كـه بـه حـق بـه      چرا كه عمل، گاه با نفاق هم جمع مي
  .)259، ص18اي روشن، علم هم داشته باشد، اما به هر حال ايمان ندارد (همان، ج گونه



 

 

64  

يز 
 پاي

م /
زده

 نو
سال

13
93

 

رسد كه  ، به نظر ميعالمهبا توجه به مطالب گذشته و با توجه به برخي تعابير صريح 
اختياري است: انسان در ايمان آوردن يا كفر ورزيـدن مختـار   ايمان از نظر ايشان، فعلي 

، 13اي نـدارد (همـان، ج   فايـده   ، ايمـاني كـه از روي اختيـار نباشـد،    عالمهاست. از نظر 
پـردازد،   آياتي كه به ايمان اضطراري برخـي افـراد مـي    با توضيح درباره عالمه ).332ص
زيـرا   رسـاند  نمـي  اي ارنـده آن، فايـده  د كـه بـه   كند تلقي ميايماني ها را  گونه ايمان اين

اجبار و آنها  قلبي هستند و در مورد يامور ،اعتقاد و ايمان تر اشاره شد، كه پيش همچنان
 است كهبدني افعال و حركات ظاهري و و اين بر خالف كارهاي  شود جاري نمياكراه 

، 7ج، ق1403، (ر.ك: طباطبـايي  باشـد گذار ثيرأتآنها  ممكن است اكراه و اجبار در مورد
اما توجه داشته باشيد ايـن ايمـاني    .كهف)سوره  29انعام و ذيل آيه سوره  158ذيل آيه 

داند، ايمانِ مورد دعوت و خواست دين است، نه ايمـان بـه    آن را اختياري ميعالمه كه 
صورت مطلق. در واقع، وقتي كه اين ايمان دروني اظهار نشود و به مقتضـاي آن عمـل   

  دين پذيرفته نيست. نشود، از نظر

  مان يايمان، اسالم و مراتب ا ه. رابط2ـ3ـ2
كنـد كـه ايمـان بـا      به همين دليل كه ايمان قابل شدت و ضعف است، تصريح ميعالمه 

) و براي ايمان و اسالم مراتبي را معتقد 114ـ113ص ،10شود (همان، ج اسالم كامل مي
  .)308ـ301، ص1است كه در ادامه، به آن خواهيم پرداخت (همان، ج

هر سه به يـك معنـا هسـتند و آن اينكـه يكـي از دو      » استسالم«و » تسليم«، »اسالم«
اي باشد كه هرگز او را نافرماني نكنـد و بـه    و يا دو كس نسبت به ديگري به گونه شيء

كنار ننهد. بنابراين اسالم يا تسليم انسان نسبت به خدا، به معناي انقيـاد و پـذيرش هـر    
شود؛ اعم از حكم تكويني (قضا و قدر) يا حكـم   از جانب خدا وارد مي چيزي است كه

ويژگي اسالم در افراد، بر حسب شـدت و ضـعف   رو  ازهمين تشريعي (امر و نهي و...).
نيـز  » اسـالم « رو ازايـن  شـود.  آمدها مختلف مي و آساني و سختيِ پيشآنها  امورِ وارد بر

مراتـب   عالمـه طباطبـايي  و ضـعف اسـت.   داراي سلسله مراتب و شدت  »ايمان«همانند 
دهد و در ذيل هر يـك از مراتـب   اسالم را در قياس با مراتب ايمان مورد بحث قرار مي

  كند: اسالم، مراتب ايمان را ذكر مي
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مرتبه اول اسالم، پذيرش ظواهر امر و نهي از طريق اداي شهادتين در زبان است،  .1
و قالـت األعـراب آمنّـا قـل     «فرمايـد:   خداوند مـي  خواه توافق قلبي هم داشته باشد يا نه.

سـوره   14(ر.ك: تفسـير آيـه    »تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا و لمايدخل االيمـان فـي قلـوبكم    لم
   .حجرات)

پس از اسالم به اين معنا، اولين مرتبه ايمان قرار دارد كه عبارت است از اذعان قلبي 
 ، عمل به غالب فروع اسـت (طباطبـايي،  به مضمون شهادتين به طور اجمالي و الزمه آن

داند  پيداست عالمه، در اينجا عمل را الزمه ايمان ميكه  همچنان .)303، ص1ج ،ق1403
  نه نهفته در گوهر آن.

مرتبه دوم اسالم به دنبال مرتبه اول ايمان است، يعني تسليم و انقياد قلبي نسبت  .2 
آيد، هرچنـد كـه امكـان     ه بعد از آن ميبه بيشتر اعتقادات حقه تفصيلي و اعمال نيكي ك

يا ايها «) و 69(زخرف: » و الذين آمنوا بĤياتنا و كانوا مسلمين«تخطي در برخي موارد هست: 
) پس به حكم اين آيات يك مرتبه از اسـالم  208(بقره:  »ةالذين آمنوا ادخلوا في السلم كاف

، 1، جهمـان بـه اول اسـت (  شود و اين غير از اسـالم مرت  هست كه پس از ايمان پيدا مي
  .)301ص

پس از اين مرتبه از اسالم، مرتبه دوم ايمان قرار دارد و آن عبـارت اسـت از اعتقـاد    
انما المؤمنون الـذين آمنـوا بـاهللا و رسـوله ثـم      «فرمايد:  تفصيلي به حقايق ديني؛ خداوند مي

يـا  «) و 15(حجـرات:   »ونيرتابوا و جاهدوا في سبيل اهللا باموالهم و انفسهم اولئك هم الصادق لم
تنجيكم من عذاب اليم، تؤمنون باهللا و رسوله و تجاهدون في  ةايها الذين آمنوا هل ادلكم علي تجار

) اين آيـه مؤمنـان را بـه داشـتن ايمـان راهنمـايي       11(صف:  »سبيل اهللا باموالكم و انفسكم
  كند بنابراين ايمان دوم غير از ايمان اول است. مي

آيد. نفس انسان وقتي كه با ايمـان   الم، به دنبال مرتبه دوم ايمان ميمرتبه سوم اس .3
هـاي آن آراسـت، سـاير قـواي انسـان       ] انس گرفت و خود را با ويژگي2مذكور [مرتبه 

كنـد   شود كه خدا را چنان پرستش مـي  اي مي گونه شوند و انسان به مطيع نفس انسان مي
كه منقاد امر و نهي او نباشد يـا بـا قضـا و    بيند و در باطن خود آنچه  كه گويي او را مي

فال و ربك اليؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم «كند:  قدر الهي ناراحت شود پيدا نمي
  .)65(نساء:  »اليجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليماً
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... و الذين هم  قد افلح المومنون«پس از اين مرتبه از اسالم، مرتبه سوم ايمان قرار دارد: 
اذ قال له ربه اسلم قـال اسـلمته   «) و از همين قبيل است آيه: 3(مومنون:  »عن اللغو معرضون

و ممكن است گاه مرتبه دوم و سوم، يك مرتبه تلقي شوند. اخـالق نيـك    »لرب العالمين
(رضا و تسليم، صبر در راه خدا و زهد و ورع كامـل و حـب و بغـض در راه خـدا) از     

  .)302ـ301ن مرتبه است (همان، صلوازم اي
آيد. با تحقق مرتبه سـوم ايمـان،    مرتبه چهارم اسالم به دنبال مرتبه سوم ايمان مي .4

كند و خود را در برابر خـدا همچـون مملـوك و     انسان به وظيفه عبوديت خود عمل مي
يش بيند و حال خود را در برابر پروردگارش همانند حال بنده مملـوك بـا مـوال    بنده مي

بيند؛ چرا كه به نحوي شايسـته مشـغول اداي وظـايف عبوديـت اسـت و عبوديـت        مي
شايسته همان تسليمِ صرف بودن در برابر چيزي است كه مـواليش خواسـته و دوسـت    

تر است چرا كه مالـك حقيقـي    پسندد. البته اين امر درباره خدا و انسان عظيم دارد و مي
ي يا وصفي ندارد. پس از تحقـق ايـن مرتبـه از    خداست و انسان هيچ استقاللي، چه ذات

رسـد كـه انسـان چـه      رسد و اين مرتبه هنگامي فرا مي ايمان، اسالم مرتبه چهارم فرا مي
بسا كه مشمول عنايت رباني شود و اين معنا براي او مشهود شود كه ملـك، تنهـا بـراي    

ر؛ مگـر  خداست و هيچ چيزي غير خدا، نه مالك خودش است و نه مالك چيـزي ديگـ  
آنكه خداوند مالكيت داده باشد. اين امر، موهبتي از جانب خدا و افاضـه الهـي اسـت و    

ـ     «اراده انسان در آن تأثيري ندارد و شايد آيه   ةربنا و اجعلنا مسـلمين لـك و مـن ذريتنـا ام
اشاره بـه همـين مرتبـه از اسـالم باشـد. زيـرا اينكـه خـدا          ...»لك و اَرِنا مناسكنا  ةمسلم
ظاهر در اين است كه ايـن امـر،    »اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين...«د: فرماي مي

به خاطر اجابت دعوت خدا و امتثال امر او به  امر تشريعي است نه تكويني؛ و ابراهيم
از اوامـري  » أسـلم «اختيار خود مسلم شد (تسليم خدا شد). روشن است كه اين دستور 

در  به او نازل شـد؛ بنـابراين، اينكـه حضـرت ابـراهيم      يماست كه در اوايل كار ابراه
اواخر عمرش از خدا براي خود و فرزندش اسماعيل، تقاضاي اسـالم و ارائـه مناسـك    

دسـت او نيسـت يـا تقاضـاي ثبـات قـدم در        كند تقاضا از چيزي است كه زمانش به مي
دت اسـت. ايـن   چيزي است كه پس از آن، مرتبه چهارم ايمان قرار دارد كه همـان عبـا  

االّ ان اوليـاء اهللا  «گيـرد:   حالت، همه وجود آدمي و همه احوال و افعال آدمـي را فـرا مـي   



 

 

67  

ز د
ن ا

يما
ا

ايي
اطب

 طب
المه

ه ع
دگا

ي
  

)؛ چون اين مؤمنـان كـه   62(يونس:  »الخوف عليهم و الهم يحزنون الذين آمنوا و كانوا يتقون
اند، بايد بر اين يقين باشـند كـه غيـر از خداونـد، هـيچ كـس از خـود         در آيه ذكر شده

از هـيچ امـر   درنتيجـه   اللي ندارد و هيچ سببي جز به اذن خدا تأثير ندارد تـا اينكـه  استق
ناپسندي محزون نشوند و از وقوع هيچ محذور محتملي نترسند. اين همان ايمان مرتبـه  

شود كه داراي اسالم مرتبه چهـارم باشـند. در    چهارم است كه در قلب كساني يافت مي
اين حالت نسبت به همه هستي آدمي است. وگرنه شدن  رواقع مرتبه چهارم ايمان، فراگي

 اي باشند كه از هيچ چيزي خوفي نداشته باشـند و هـيچ چيـز    گونه بهآنها  معنا ندارد كه
  .)303ـ  302، صهمانرا محزون نكند (آنها 

براي تأييد بيشتر ديـدگاه خـود در مـورد مراتـب ايمـان و اسـالم بـه         عالمهمرحوم 
االيمـان مـن   «فرمـود:   جويد؛ نظير اين روايت كـه امـام صـادق    رواياتي هم تمسك مي

االسالم بمنزلة الكعبة الحرام من الحرم قد يكون في الحرم و اليكون في الكعبة و اليكون في الكعبة 
شود كه كسي ايمـان دارد حتمـاً مسـلمان    از اين روايت روشن مي .»حتي يكون في الحرم

ي مسلمان باشد حتماً ايمان هـم داشـته باشـد.    هم است ولي اين طور نيست كه اگر كس
ّ اهللا و التصديق برسـول   االسالم شهادة ان الاله اال«كه فرمود:  نظير اين روايت از امام صادق

اهللا، به حققت الدماء و عليه جرت المناكح و المواريث و علي ظاهره جماعة الناس، و االيمان الهدي 
از اين روايت نيز برتـري ايمـان نسـبت بـه اسـالم       .»مو ما يثبت في القلوب من صفة اإلسال

ايمـان   اين دسته از روايات را ناظر به مرتبـه اول از اسـالم و   عالمهكامالً پيداست. البته، 
دانـد: از   رواياتي نظير روايت زير را ناظر به مرتبه سـوم از اسـالم و ايمـان مـي    داند.  مي
 و نيـز از امـام صـادق    »تسـليم هـو اليقـين   االسالم هو التسليم و ال«روايت شده كه  علي

لوان قوماً عبدوا اهللا وحده الشريك له و اقاموا الصـالة و آتـوا الزكـاة و حجـوا     «روايت شده كه 
البيت و صاموا شهر رمضان ثم قالوا لشئ صبغة اهللا و صبغة رسول اهللا االّّ صنع بخالف الذي صنع او 

) (يعني بـه كـاري كـه    307ـ 306، صهمان( »وجدوا ذلك في قلوبهم، لكانوا بذلك مشركين
خدا كرده يا رسول خدا كرده، اعتـراض كننـد و بگوينـد چـرا بـر خـالف آن را انجـام        

  اند يا در قلب خود چنين امري را بيابند ...) ه نداد
كند و همه حـاالت   رواياتي را كه بر ذكر و يادآوري هميشگي خدا تشويق ميعالمه 

كنـد و نيـز روايـت معـروف مربـوط بـه        خـدا توصـيه مـي    و كارهاي انسان را بـه يـاد  
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ـ فرمود: كيف انت يـا حـار   كه رسول خداالنعمان االنصاري  بن مالك بن ثةحار مالـك   بـن  ةث
االنصاري؟ و او گفت: يا رسول اهللا مؤمناً حقاً. سپس حاالت عرفاني خود را بيـان كـرد،   

  ).308ـ  3078(همان، ص داند ناظر به مرتبه چهارم اسالم و ايمان مي
گويد كه در مقابل هر يك از مراتـب   وي در ادامه بحث از مراتب ايمان و اسالم مي

اي از كفر و شرك قرار دارد. روشن است هر قدر كه اسالم و ايمان  اسالم و ايمان، مرتبه
تر شود، نجات از كفـر و شـركي كـه در مقابـل آن      تر شده و راه و مسيرش باريك دقيق

با اين ديدگاه دربـاره مراتـب اسـالم و ايمـان،      .)308ود (همان، صش است دشوارتر مي
نويسد با توجه به اين مطلـب روشـن    ميعالمه بسياري از مشكالت قابل حل است مثالً 

تر اسالم و ايمان، با كفر و شرك در مرتبه باالتر و  اي از مراتب پايين است كه هيچ مرتبه
ممكن است از كسي كه در مرتبه حد اقلّ اسالم و منافات ندارد (بنابراين آنها  ظهور آثار

 .توان گفت كه او اصالً مسلمان نيسـت)  ايمان قرار دارد رياي در عبادت سر بزند و نمي
آنهـا   توان نتايج فرعـي زيـادي از  داند كه مي ، اين دو نكته را دو اصل ميعالمه طباطبايي

كه گاه ايمان بـا اسـالم كامـل     عالمه،استخراج كرد. با توجه به مراتب اسالم، اين سخن 
و  308شود يا اسالم از كماالت ايمان است خالي از ابهـام خواهـد بـود (همـان، ص     مي
  ).114ـ113، ص10ج

و «كند؛ مثالً با استفاده از آيه  ايمان تأكيد ميبودن  ، بر قلبيعالمهدر همه اين مباحث، 
انمـا  « و...» ما يدخل الاليمان في قلـوبكم  تؤمنوا و لكن قولوا اسلمنا و ل قالت االعراب آمنا قل لم

 ...»يرتابوا و جاهـدوا بـأموالهم و انفسـهم فـي سـبيل اهللا       المومنون الذين آمنوا باهللا و رسوله ثم لم
دهد كه اوالً اسالم عبارت است از تسليم ديـن   گويد اين آيه نشان مي ) مي15(حجرات: 

. ثانياً ايمان كـه امـري قلبـي اسـت     در عمل و ظاهر جوارح؛ ولي ايمان امري است قلبي
اي كه عمل به جوارح بر آن مترتـب شـود. بنـابراين     اعتقاد و اذعان باطني است به گونه

باشـد و ايمـان عقـد     اسالم، تسليم عملي در برابر دين با به جا آوردن همه تكاليف مـي 
ن مترتـب  اي كه عملِ بـا جـوارح، بـر آ    قلب بر دين (اعتقاد قلبي بر دين) است به گونه

شود و مؤمن كسي است كه قلب خود را بر دين ببندد و به تعبير ديگر، اعتقاد قلبـي   مي
شود؛ بنـابراين هـر مـؤمني،     اي كه عمل با جوارح بر آن مترتب  گونه به دين پيدا كند؛ به

  .)314، ص16مسلمان است ولي عكس آن درست نيست (همان، ج
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شدن  به دنيا و مجذوبآنها  را تعلق خاطر علت عدم ايمان اكثر مردمعالمه طباطبـايي  
داند و اشـتغاالت پيچيـده    از علم فطري به خدا و آيات او ميآنها  به زينت دنيا و غفلت

، 7 و ج 275، ص11 زنـد (همـان، ج   داند كه به اين امر دامن مـي  زندگي را از اموري مي
  .)157ص

  . ايمان و شرك2ـ3ـ3
) كـه  103(يوسـف:   »ن اكثرهم باهللا االّ و هم مشركونو ما يؤم«بر اساس مقتضاي آيه عالمـه  

شـدن ايمـان و شـرك را     شان همراه با شرك است؛ جمع دهد بيشتر مردم ايمان نشان مي
دانـد و   ممكن و از باب همان ديدگاه خود، مبني بر شدت و ضعف پذيري ايـن دو مـي  

شـوند،  جمـع نمـي   نويسد: با اينكه ايمان و شرك، دو امر متقابل هستند و در يك جا مي
شود؛ اين امر، تنها از اين جهت است كه ايـن امـور از   ميآنها  انسان گاه داراي هر دوي

دربـاره   رو ازايـن  باشـند و  معاني و اموري هستند كه في نفسه قابل شدت و ضعف مـي 
صـورت مطلـق در    شوند نظير قرب و بعد كه اگر به ارتباط با امور گوناگون، مختلف مي

صـورت نسـبي در نظـر     شوند ولي اگـر بـه   وند هرگز با يكديگر جمع نمينظر گرفته ش
گوييم مكه نسبت به مدينه نزديك اسـت  گرفته شوند قابل اجتماع خواهند بود. مثالً مي

گونه امور است؛ در واقع،  ولي نسبت به شام دور است. ايمان و شرك به خدا نيز از اين
تعلق بگيرد و حقيقت شرك اين است كه  حقيقت ايمان اين است كه قلب انسان به خدا

قلب انسان به غير خدا تعلق بگيرد. اين دو به لحاظ نسبي و بـا لحـاظ امـور گونـاگون،     
بسته و هرگونه حق و حقيقت  اختالف پذيرند: مثًال ممكن است انسان به حيات فاني دل

از خـدا  را به فراموشي بسپارد و از سوي ديگر ممكن است از همه اموري كـه نفـس را   
دارند قطع نظر كرده با تمام وجود به خداوند توجه داشـته باشـد و در وجـود و     باز مي
كه گذشت، ميان اين دو مرحلـه، مراتـب    هاي خود، جز به خدا تكيه نكند. چنان ويژگي

مختلفي وجود دارد كه به لحاظ قرب و بعد نسبت به يكـي از ايـن دو مرحلـه تفـاوت     
هـايي اسـت كـه در انسـان هسـت و مخـالف        ق و ويژگـي دارند. دليل اين سخن، اخال

كنـيم برخـي    طور است؛ مـثالً مشـاهده مـي    باشد. كارهاي انسان نيز همين اعتقاداتش مي
كساني را كه ادعاي ايمان به خدا دارند از هرگونه پيشـامد نـاگواري كـه وي را تهديـد     
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بـه دنبـال    يـا مـثالً   » بـاهللا القوة االّ«گويد.  ترسند، ولي با اين حال در زبان مي كند، مي مي
 »ان العزة هللا جميعـاً «كه اين آيه قرآن را كه  كسب جاه و عزت از غير خدا هستند، درحالي

كـه   زننـد، در حـالي   كنند؛ يا مثالً براي كسب روزي، به هـر دري مـي   همواره تالوت مي
  خداوند ضامن روزي است.

(يوسـف:   »بـاهللا االّ و هـم مشـركون   و مايؤمن اكثرهم «به هر روي، مراد از شرك در آيه 
شـود؛ ايـن همـان     ) بعضي از مراتب شرك است كه با برخي مراتب ايمان جمع مي103

شـود (همـان،   يـاد مـي  » شرك خفـي «شركي است كه در اخالق اسالمي از آن با عنوان 
  .)276، ص11ج

مين نـاراً  انا اعتدنا للظال«سوره كهف  30و  29با توجه به مضمون آيات عالمه طباطبايي 
در اين ازآنجاكه گويد  مي »... ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات انا النضيع اجر من احسن عمالً

آيات، عقاب را اثر ظلم و سپس ثواب را در برابر آن، پاداش ايمان و عمل صـالح قـرار   
ر بريم كه ايمان خالي و بدون عمال صالح هيچ ثوابي ندارد و شايد آيه مزبو داده، پي مي

از اينجـا   .)305، ص13، جهمـان اشعار به اين داشته باشد كه چنين ايماني ظلم اسـت ( 
كند كـه از   داند، ولي در عين حال تأكيد مي ايمان را امري قلبي ميعالمه شود  روشن مي

نظر دين، ايمانِ صرف و بدون عمل صالح، فاقد هرگونه ارزشي است. به هر روي، نكته 
برنـده اصـل ايمـان     يـن مباحـث، عمـل ناشايسـت را از بـين     مهم اين است كه وي در ا

  داند؛ هرچند كه از نظر دين، ايماني مفيد است كه با عمل همراه باشد. نمي

  . ايمان و عقل2ـ4
ايمان و سرشـت آن دخالـت مسـتقيم دارد، بررسـي      مسئلهيكي از مباحثي كه در تبيين 

گنجد: نخسـت   بحث اصلي مي رابطه آن با عقل است. مباحث اين بخش از مقاله در دو
دربـاره مقصـود از عقـل؛ و دوم بررسـي ادلـه كسـاني كـه        عالمه طباطبايي تبيين ديدگاه 

  دانند.   ادراكات و احكام عقلي را معتبر نمي
واسطه، به بيان مقصود  در موارد متعددي، با واسطه يا بيعالمه   درباره بحث نخست،

كند  اي بيان مي را به گونه» عقل«ر، مقصود از پرداخته است. وي در برخي تعابي» عقل«از 
در ادامـه  كـه   همچنان شود؛ مثالً، كه به عقل اصطالحي مورد بحث در فلسفه نزديك مي
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داند كه مبدأ تصديقات كلي و مدرِك احكـام   را چيزي مي» عقل«خواهيم ديد مقصود از 
را ذكـر  » عقـل «ز تـري ا  اما در برخي تعابير، معنـاي عـام   .)48ـ47صهمان، عام باشد (

  گويد:  كند؛ مثالً در جايي مي مي
اي رباني كه انسان به مدد آن به حقيقت اشياء  عبارت است از لطيفه» عقل«مقصود از 

دهد. به مدد عقل است  كند و خير و شر و حق و باطل را از هم تمييز مي شناخت پيدا مي
  قل بر حسب شدت و ضعف،شناسد. اين ع كه انسان امور مربوط به مبدأ و معاد را مي

   .)86، ص1، ج1362داراي مراتبي است (مجلسي، 
همـان معنـايي اسـت كـه     » عقل«شود كه مقصود از  استفاده ميعالمه از برخي تعابير 

تر، مقصود از عقل در كالم خدا، ادراكـي   درباره فطرت مطرح كرده است. به تعبير دقيق
بر آن است كـه فطـرت در   عالمه آيد.  دست مي است كه با سالمت فطرت براي آدمي به

ها به يكسان وجود دارد و هيچ انساني از پذيرش امور فطري و سرشتي خود  همه انسان
شود كه عقل آن اسـت   كند كه از آيات قرآن استفاده مي تصريح مي رو ازاين كند؛ اباء نمي

سـوره زمـر    18واسطه آن به سوي حق هدايت شود؛ براي مثال: در ذيل آيه  كه انسان به
داند و  مي» صاحبان عقل«را همان » اولوا االلباب«مقصود از  »... و اولئك هم اولوا االلباب«

واسـطه آن بـه سـوي     شود كه عقل آن است كه انسان به نويسد از اين آيه استفاده مي مي
، 17 جق، 1403شود و نشانه آن، ويژگي تبعيت از حق است (طباطبايي،  حق رهنمون مي

 »و من يرغب عن ملـة ابـراهيم االّ مـن سـفه نفسـه     «سوره بقره  130در ذيل آيه ) و 251ص
نويسد: معناي آيه اين است كه رويگرداني از دين ابراهيم، ناشي از حماقت انسـان و   مي

باشد و از ايـن آيـه، معنـاي برخـي از احاديـث كـه        عدم تشخيص نفع و ضرر خود مي
  .)300، ص1آيد (همان، ج دست مي به »العقل ما عبد به الرحمن«گويند  مي

در اينجا بايد به يك نكته مهم توجـه كـرد و آن اينكـه وقتـي رابطـه ايمـان و عقـل        
هـايي اسـت كـه    شود، معموالً مقصود از ايمان، همان دين و مجموعه گزاره سنجيده مي

يافتـه  نيز با توجه به همين نكته انجام باره  دراينعالمه كند. مباحث تأكيد ميآنها  دين بر
تـوان ميـان عقـل و     كند هرگـز نمـي  است. با لحاظ همين نكته است كه ايشان تأكيد مي

گرايـان افراطـي، عقـل را ضـد      توان مانند ايمان ايمان، تضاد يا درگيري تصور كرد. نمي
عقل دانست؛ قرآن كريم بيش از سيصـد بـار   نهادن  ايمان و الزمه ايمان آوردن را به كنار
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) و تفكر عقلـي را جـزء   255، ص5عقل دعوت كرده است (همان، جبر تفكر، تذكر يا ت
اي، از قـرآن   خداونـد در هـيچ آيـه    .)89، ص1387  تفكر مذهبي قرار داده است (همـو، 

بندگان خود را مأمور به ايمان كوركورانه و بـدون درك نكـرده اسـت حتـي قـوانين و      
هـاي آن نيسـت بـه     احكام شريعت را در عين آنكه عقل انسان قادر به تشخيص مـالك 

ها و خواص نماز  تواند مالك داشتن آثاري تعليل كرده است؛ مثالً هر چند عقل بشر نمي
ان «منكـر تعليـل كـرده اسـت:     و  را تشخيص دهد، وجوب آن را به بازداشتن از فحشـا 

كتب عليكم «فرمايد:  ) و در مورد روزه مي45(عنكبوت:  »الصلوة تنهي عني الفحشاء و المنكر
  )183(بقره:  »م كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقونالصيا

تـوان بـر آن تكيـه كـرد. عقـل       بر اين اساس، عقل موهبتي است قابل اعتماد كه مـي 
تواند محك پذيرش تعاليم ديني هـم باشـد؛    گاه ما باشد، مي تواند تكيه عالوه بر آنكه مي

بايد حكـم عقـل را مقـدم     به نحوي كه اگر ميان حكم عقل و حكم دين تعارضي باشد،
عقـل    كند كه در صورت تعـارض عقـل و ديـن،    به اين مطلب تصريح ميعالمه داشت. 
هيچ دين و مذهبي و هـيچ روش نظـري ديگـري، از هـيچ راهـي      «شود. اساساً  مقدم مي

تواند حجيت عقل قطعي و صحت بحث فلسفي را نفي نموده و الغاء كند؛ زيـرا در   نمي
زند و حقانيـت خـود را كـه ناچـار از      را اول بر ريشه خود مي اين صورت، همان تيشه

از نظـر   .)139ــ 138تـا]، ص  طباطبايي، [بي» (نمايد همين راه بايد تأمين شود، ابطال مي
خواهد مردم به كمك استدالل و با سالح منطـق   دين هدفي جز اين ندارد كه مي«، عالمه

بـه شـناخت حقـايق جهـان مـاوراي       عقلي و به نيروي برهان كه فطرتاً با آن مجهزنـد، 
وي حاصـل و نتيجـه ايـن فراينـد را      .)20ـ19ص ،1379طبايي، طبا» (طبيعت نائل آيند

دانند سست  داند و از همين رو، سخن كساني را كه فلسفه را در برابر دين مي فلسفه مي
ر از ) و عقيده به جدايي فلسفه الهي و اديان آسماني را دوهمانكند ( و واهي قلمداد مي

، عقل و قلب و شـرع، هـر   عالمهاز نظر  .)17همان، صداند ( انصاف و ستمي آشكار مي
كنند و سه ترجمان براي معناي واحدي هستند  سه از يك حقيقت و واقعيت حكايت مي

مخالفت حكـم شـرع بـا حكـم عقـل و       رو ازاين ؛)71ـ70تا]، ص حسيني طهراني، [بي(
با يكديگر) محال است. اين سه، بسان زنجير بـه   فطرت (و يا مخالفت اين دو با شرع يا

بـه   .)همـان كوشـند (  هم پيوسته حافظ يكديگر بوده، براي برقراري و ثبات يكديگر مي
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انـد   ، ميان روشي كه انبياء براي دعوت بشر به حق و حقيقت در پيش گرفتهعالمهعقيده 
رسـد، تفـاوتي    و روشي كه انسان در آن از طريق استدالل درست و منطقـي بـه آن مـي   

منـد   گرفتنـد و از وحـي بهـره    وجود ندارد؛ جز اينكه پيامبران از مبدأ غيبـي كمـك مـي   
وحـي الهـي و    رو ازايـن  شدند. البته، در اين بين، عقل قطعي مقدم بر شـرع اسـت و   مي

هدايت تشريعي بشر، از به جهت اتمام حجت بر انسان است. در واقع، حجيت بـراهين  
كنـد؛ و   ا يا امري بديهي است و يا به امري بـديهي بازگشـت مـي   عقلي، ذاتي است؛ زير

در نقد  عالمهظواهر ديني براي آنكه حجت باشند بر عقل و براهين عقلي متكي هستند. 
دانند، رد و انكار حكم عقل را  رواياتي كه تكيه بر عقل را پس از شناخت امام جايز نمي

داند. اين معارف با عقل اثبات  ديني مي بسان ابطال توحيد، نبوت، امامت و ساير معارف
اي گرفت و سپس بـا همـان نتيجـه خـود      توان با كمك عقل نتيجه شود و چگونه مي مي

بـدين قـرار، عقـل و     .)314، ص2و ج 104، ص1، ج1362عقل را رد كـرد (مجلسـي،   
 .)73ــ 72ص ،1387(طباطبايي،  ي آن تقدم داردبر شرع و معارف ظن  معارف قطعي آن،

غور در معارف فلسفي پيش از ورود به مباحث وحياني، امـري ضـروري اسـت.     اساساً
اشـاره شـد،   كـه   همچنـان  .1توان به موارد زير اشاره كرد:  اين سخن داليلي دارد كه مي

معـارف دينـي و ادلـه نقلـي، از      .2ابسته و متكي به حجيت عقل است. حجيت وحي، و
كه ادله عقلي بر اساس تكيه بـر مبـاني    يباب ظهور لفظي، تنها مفيد ظن هستند، در حال

اشــاره شــد، از حجيــت ذاتــي كــه  همچنــان عقلــي قطعــي و بــديهي، قطعــي هســتند و
تواند در برابر حجيت ذاتي و قطعي عقل  برخوردارند. روشن است كه حجيت ظني نمي

حجيت عقل و تقـدم ادلـه    عالمه طباطبايي .)104، ص1ج ،1362 مجلسي، مقاومت كند (
دهـد و بسـان معيـار     رآمده از عقل را در همه مباحث خود به وضوح نشان مـي فلسفيِ ب

رود كـه   گيرد. مـثالً در بحـث از مباحـث نفـس، چنـان پـيش مـي        كلي آن را به كار مي
كـامالً پيداسـت و گـاه بـر اسـاس همـين       آنهـا   ادله عقلي و فلسفي دربودن  فرض پيش
(براي بررسـي تفصـيلي ايـن     دشوي فرض، حتي از ظواهر آيات قرآن نيز دست مي پيش

  .)179ـ151، ص1389بحث، ر.ك: نصيري، پاييز 
شود اين است كه اگر ميـان عقـل و ديـن، مخالفـت و      سؤالي كه در اينجا مطرح مي

اي به عقل اعتمادي ندارند؛ براي پاسخ به ايـن سـؤال، در گـام     چرا عده  تناقضي نيست،
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عالمـه  عقل اعتمادي ندارند؛ بدين سـان،  دوم، بايد به بررسي ادله كساني پرداخت كه به 
كننـد، بررسـي و    در بحث مستقلي داليل كساني را كه اعتماد بر ادراكات عقلي را رد مي

كند. با توجه به اينكه اين بحث، ربط مستقيمي به مباحث مقاله حاضـر نـدارد، از    رد مي
  .)48ـ47، ص1ج  ،ق1403 كنيم (ر.ك: طباطبايي، نظر مي پرداختن به آن صرف

  گيري نتيجه
گيـريم هرچنـد   با توجه به همه مباحثي كه در اين چهار بخش مطـرح شـد، نتيجـه مـي    

رسـند،  درباره سرشت ايمان، گاه با يكديگر به نظر ناسازگار مـي عالمه طباطبايي عبارات 
جاي اين مقالـه بـر آن تأكيـد شـد، ايـن ناسـازگاري را        اي كه در جاياما توجه به نكته
كه گذشـت، عـدم    سازد. چنانرا درباره سرشت ايمان روشن ميعالمه اه برطرف و ديدگ

 توجه به اين نكته مهم و كليدي، باعث خلط در فهم و سوء برداشت از ديدگاه وي شده
رساند. اين نكته عبارت به ذهن ميعالمه هاي نوعي ناسازگاري و تناقض را در ديدگاهو 

ان در تعابير و مباحـث خـود دربـاره ايمـان     است از توجه به دو منظر گوناگوني كه ايش
دارد: گاه نگاه وي به اصل ايمان و به تعبير نگارنده، به ايمان مطلق است. در اين نگـاه،  

كند كه ايمان امري اسـت قلبـي و عمـل در گـوهر آن دخـالتي نـدارد. تعـابير         تأكيد مي
ه است. اما گاه نگـاه وي  داند ناظر به اين نگا مي» عقد قلبي«ايمان را آنها  متعددي كه در

شود. در ايـن نگـاه، بـه تعـابيري      به ايمان از آن نظر كه مورد نظر دين است، مربوط مي
دانـد.  خوريم كه كارهاي شايسته را همراه با ايمان و عمل را از مالزمات ايمان مـي  برمي

كـه در  شود مقصود از اين تعابير، آن است كـه ايمـاني    روشن مي  با تبييني كه ارائه شد،
دين مطلوب است بايد اعمال نيك را در پي داشته باشد؛ در واقع، از نظـر ديـن، ايمـان    

باشند. در اين باره، تأكيـد كـرديم كـه     ها و لوازمي دارد كه همان اعمال صالحه مينشانه
است و اعمال صالحه در تحقق سرشت » عقد قلبي«سرشت و گوهر اصلي ايمان، همان 

ر كه ايمان است) دخالتي ندارند؛ اما از لوازم عملي ايمان هسـتند.  ايمان (ايمان از آن نظ
اين مطلب، بحث رابطه ايمان با مقوالت ديگر را نيز به بحث درباره شدن  تر براي روشن

نيـز  بـاره   درايـن جاي آن نشان داديم كه مباحث ايشان  تعريف ايمان افزوديم و در جاي
عالمـه  ز آخرين بحثي بـود كـه تبيـين ديـدگاه     مؤيد تفسير ماست. رابطه ايمان و عقل ني
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ديدگاه ما كمك كرد. با تفسيري كـه از تعـابير   شدن  درباره رابطه ايمان و عقل، به روشن
ديـدگاه  شـدن   درباره سرشت ايمان ارائه شد، عـالوه بـر روشـن   عالمه به ظاهر متفاوت 

ايشـان روشـن   ها نيـز از ديـدگاه    ايشان درباره سرشت ايمان، ريشه برخي سوء برداشت
  شد.
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