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 چكیده

 مفهام  ایماان و  در باار   دانان یالهو  از دیر زمان در تمدن اسالمی و مسیحی، متفکران
ها با رویکردهای مختلف تفسیری، فلسفی، کالمای و ررفاانی   پیراممن آن مسائلکفر و 

اند. این مباحث بازتاب اجتماری فراوانی همچمن تکفیار و  مباحث فراوانی مطرح کرده
القضات همدانی پس از بیان تفاوت رلم و معرفات،  تقدیس به همراه داشته است. رین

هام   تقااد از فیلسامفان در بحاث مف   راه شناخت حقیقی را ورای رقال دانساته و باا ان   
باا   ترین مرتبۀ آن را رمال مطاابق  ماهمی ایمان، معنای آن را تصدیق قمل انبیاء و پایین

ن نشاانۀ آ  مال کاه  ایمان دارای دو جنبه است: رلم و ر کند.اوامر و نماهی الهی بیان می
ر، اقساامی  کفوی پس از بیان اقسا   است.« مهرورزی به خلق خدا»و « التعظیم المراهلل»

دانااد. در مقاباال، مال اادرا بااا ن اااهی از آن را پسااندیده و حتاای الزمااۀ ایمااان ماای
شناختی فلسفی به معنای ایمان و کفر، ا الت را باه رلام و معرفات داده و در    معرفت

را  همۀ مراتب ایمان همچمن ایمان لفظی، تقلیدی، برهانی و حتی کشفی نقا  ا الی  
در ایان مقالاه،    داناد. کفر را شدیدترین مرتباۀ جهال مای   دهد. او معرفت و رلم می به

مهام   مساائل  در بار  ایماان و کفار و برخای    و مال درا یهمدانالقضات دیدگاه رین
 .گرفته است قراربا روش تم یفی و تحلیلی ممرد بررسی تطبیقی  هاآن
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 مقدمه. 1

؛ زیارا آرزوی هار   دینی، ایمان باالترین و برتارین ارزش تلقيای شاده اسات     هایدر آممزه
 انسانی رسیدن به سعادت و خمشبختی است و ایمان راه رسیدن باه ایان ساعادت اسات.    

ماممن و کاافر   »و باه تباآ آن،    «؟حقیقت ایماان و کفار سیسات   » در خصمص اینکهولی 
ارزشای هساتند یاا    نان و کافران در یك سطح از ارزشمندی و بیممم ۀآیا هم»و  «؟کیست
 ۀهایشاان بیشاتر  اب    آنان که افکار و اندیشه .اندیشمندان دینی اختالف است میان «خیر؟

 ،اندیشمران اسالمی دارناد. ایان مقالاه    ۀفلسفی یا ررفانی دارد، گاهی نظری متفاوت با بقی
و  (ق 10۵0ا    ۹7۹)مال اادرا یعناای  ،دو دانشاامند بااارال اسااالمی یآرابیااان  در اادد

باا   .که ن اهشان رنگ فلسافی و ررفاانی دارد  است  (ق ۵2۵ ا  4۹2)القضات همدانی رین
اناد، بررسای   تمجه به اینکه هر دو، بحث جامعی راجآ به ایمان در آثار خمد ررضه کارده 

خمانندگان این ممضمع و تفاوت ن اه آنها در این مسئله، مطالب قابل تمجهی را در اختیار 
دهد. مال درا، با شناخت رمیق آرای فلسفی و کالمی مکاتب گذشته و تسلط بار  قرار می

اش باا رلام ممضاآ متفااوتی نسابت باه       ررفان و تصمف، در ممرد معنای ایمان و رابطاه 
القضاات ارائاه نمامده اسات. تفااوت در روش و ابااار معرفتای نتاای          ررفایی مانند رین

اندیشامند،  ایان دو   اشت. در این نمشتار با طرح سماالتی از قبیل:متفاوتی در پی خماهد د
ساه مراتبای بارای    ؟ کنناد هایی که دارند، ایمان و کفر را س منه معنا میبا تمجه به دیدگاه

کنند سیست؟ مال درا، باا  ای که مطرح میمبنا و شاخصۀ نظریه؟ ایمان و کفر قائل هستند
حقیقی و غیرحقیقی تمایا قائل است. او ایمان راما  را  گرایانه، میان ایمان رویکرد معرفت

داند و بر ایان نکتاه تیکیاد دارد کاه حقیقات ایماان،       اند میتقلیدی و تصدیق آنچه شنیده
های هستی است که با رسیدن انسان به کمال حکمات نظاری و   معرفت فلسفی به واقعیت
القضات ایمان حقیقای  ین( حال آنکه ر28: 1360یابد. )مال درا، حکمت رملی تحقق می

شامد. او حقیقات   داند که با سایر و سالمح حا ال مای    ای معنمی و مشکيك میرا تجربه
داند و آدمی را بارای ماممن شادن، باه سالمح راه خادا       یافتنی نمیایمان را با رقل دست

«. نمایاد باه قادر سالمح هرکسای رلام ایماان بادو راه مای        »گمیاد:  کند و میتشمیق می
القضااات را بااه تاامان مبنااای ایاان دیاادگاه رااین ( ماای333: 2، ج1377 القضااات،)رااین
شناسی ررفانی و وحدت وجمدی وی برگرداناد. در بااب حقیقات ایماان از ن ااه      هستی

هاا باه فهام ایان ممضامع      مال درا، مقاالت ارزشمندی ن اشته شده است که بررسای آن 
حقیقات  »شاره می کنیم؛ مانند کند که در اینجا به برخی از مهمترین آنها اکمك شایانی می
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نمشتۀ رضاا اکبریاان و فهیماه گلساتانه کاه باه       « ایمان از ن اه مال درا و رالمه طباطبائی
اناد. همچناین   تفاوت ن اه این دو فیلسمف به رمالم هستی و مراتب ادراح انسان پرداختاه 

کاه مفهام     اهلل خادمی و قدسیه ماجادی نمشتۀ رین« سیستی ایمان از ن اه مال درا»مقالۀ 
« ایماان از ن ااه مال ادرا   »اند. مقالۀ ایمان با تمجه به مبانی حکمت متعالیه را بررسی کرده

الدین وحیدی مهرجردی که در آن مفهم  ایمان، متعلقاات و مباانی آن مامرد    نمشتۀ شهاب
   بررسی قرار گرفته است.

 

 . ایمان در نگاه مالصدرا2

کفار رباارت اسات از جهال و      ،نظر مال درا، ایمان ربارت اسات از رلام و تصادیق و    از
او خاالف   شامد کاه  مشاهده مای  (31۹: ۵ج  ؛ 3۹8و  24۵ :1ج ، 138۹ ،مال درا) .تکذیب

 .داناد برخی دی ر از متفکران، مفهم  رمل را در حقیقت و ماهیت ایمان و کفار دخیال نمای   
هاای  روشباه   استناد باه آیاات قارآن،    رالوه بر از رمل، ، برای اثبات جدایی ایمانمال درا
ایمان با تصدیق در زبان رارب، قارآن و     از جمله اینکه واژ ؛نیا استدالل کرده است دی ری

 (2۹4: 1ج ،همان) .معناست و نقل معنای ایمان در غیرتصدیق شهرت نداردحدیث هم
 «حکمات حقاه  »هماان   کاه داناد  می خیر کثیر و فضل رظیم را مال درا ایمان حقیقی

ها و حسنات است؛ یعنی رلم به خادای متعاال،  افات و    کسب آن ا ل سعادت واست 
افعال، ملك و ملکمت او و همچنین رلم به روز رستاخیا، منازل و مقامات آخرت، بعاث،  

او در شارح  ( 7: 1360. )مال ادرا،  حشر، کتاب، میاان، حسااب، بهشات و جهانم اسات    
 داند که از جانب خداوند متعاال بار قلاب هار    مری از انمار الهی میا مل کافی ایمان را ن

گمناه کاه هساتند مشااهده کناد.      شمد تا اشایا را آن یك از بندگان  که بخماهد افاضه می
 ،«نظاری   قام » ،«کمال رقال نظاری  » ،«حکمت نظری»حکما این نمر را  گمیدهمچنین می

وی مراد حکما از ایان تعریاف را تماناایی    اند. نامیده «رقل بسیط اجمالی»و  «رقل بالفعل»
انسان در حاضر کردن معلممات حقیقی بدون رن  کسب دوباره و جدید، هرگااه کاه اراده   

 (.416: 1366. )مال درا، داندکند، می
داناد کاه در پرتام آن نفاس از قامه و      نیا ایمان را نمری رقالنی می اسراراآلیاتاو در 

رسد. مال ادرا قامه و نقاص را دنیاای اجساا  و      مینقص خارج شده و به فعل و کمال 
لقاء   نامد که از این ره ذر انسان آمادو انمار می حها و فعلیت و کمال را رالم ارواظلمت
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رقال  »پیشین  حکمایکند که این نمر ناد تصریح می همچنینشمد. او در این کتاب اهلل می
، مفااتیح ال یاب  در کتااب  مال ادرا،   (28: 1360. )مال درا، شده استمینامیده  «بالفعل

؛ داناد حجاابی بارای ساعادت مای     آن را دهد وطبیعت و معصیت را در یك رتبه قرار می
داند که رقل قدسی آن را برای ربمدیات کامال   ای مینفس انسان را همچمن آینه همچنین

 «مساتفاد رقال  »ایمان و معرفت انجا  شده و هماان  ۀ واسطه یقل داده است؛ این  یقل ب
 (17۹: 1363. )مال درا، است

گرایانه است. باا اینکاه گامهر ایماان را     رویکرد مال درا به بحث ایمان، رویکرد معرفت
داند و  راحتاً اقرار زبانی و رمال باه ارکاان را جااء حقیقات ایماان       تنها رلم و معرفت می

 راانی، احامال و ارماال   مفاهیمی سمن اقارار زبا   تمان سخنانی از او یافت کهاما می ؛داندنمی
گمید ایماان و ساایر مقاماات دینای از     زند. او میای هنرمندانه با مفهم  رلم پیمند میگمنهبه

آورناد.  اند. معارف ا ملند و ارمال را به دنبال مای رنصر معارف، احمال و ارمال انتظا  یافته
ارماال   از نظر مال ادرا د. دهگانه، اولمیت را به رلم و معرفت میوی از میان این رنا ر سه

ی باه دنباال دارناد و در  ات خامد، خیری تای      رکات و انفعاالتند که مشقت و ساخت از نمع ح
آنچاه وجامد نادارد     و ندارند. احمال نیا به خمدی خمد، اردا  و قما هستند و وجمد ندارناد 

کاه و  فضیلتی نیا ندارد. خیر و فضیلت از آنِ ممجمدات مجريد و مقدس همچامن خادا، مالئ  
ا الح قلاب، کشاف جاالل      ا الح رمل، ا الح قلب و فاید  ارواح پاح است. پس فاید

 (2۵0 :138۹)مال درا،  .الهی در  ات و  فات و افعال اوست
ۀ تارین مرتبا  یعنای پاایین   ،ایمان نیرویی رقالنی است که انساان را از قامه  در نظرگاه او، 

دی ر ایمان همان معرفت حقیقای اسات.    بیانبرد؛ به ترین مرتبه و کمال میبه رالی ،انسانیت
. ایان رقال   کناد ترتیب رقل نیا با رالم المهیت مرتبط است و از آن کسب اشاراق مای  بدین

دسات آورد. مال ادرا   همانند رقل ارسطمیی نیست که حقایق را با انتااع از محسمسات باه 
گیارد. او  تصدیق قلبی در نظر نمای  ایمان را مانند دی ران رشق یا دلبست ی و اقرار به زبان و

نامری واحاد    ،کناد ایان دو  ارال  مای  «ایمان حقیقی»و  «رلم تمحید» در نظر گرفتنبا یکی 
 ؛کناد هستند که خداوند بر قلب هر یك از بندگان  که ممرد رنایت  قرار گیرند، اشراق مای 

یاا پیمناد دادن   تکارار و   ،گام وگفات ، با اقرار زبانی به شهادت حاق   رفاو کسب این رلم 
شمد؛ سنانکاه اکثار مارد  در ظااهر مسالمانند و در بااطن       بعضی از دالیل کالمی میسر نمی
 (27 :1360، مال درا) .مشرح و جاء ملت کفر هستند

بیان ایان ا ال فلسافی    او ضمن  داند.می خداشناسی به را وابسته شناسیجهانمال درا 
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هر که خادا   که؛ رسدمد، به این نتیجه میشکه شناخت هر سیا با رلم به رلت آن حا ل می
طمر کامل نخماهد شناخت و جای اه حقیقای آنهاا را نخماهاد    هرا نشناخته باشد، اشیا را نیا ب

شهمات و غایات دنیامی تمجاه   ، ر دائم به لذات جسمانیطمهترتیب جاهالن بدانست. بدین
طامر دائام باه    هرارف ربانی بکه  حالی کنند و دان  آنان محدود به اممر حسی است، درمی

 .کند و خماساتار قارب باه حاق تعاالی اسات      جهان قدسی و منظر پاح خداوندی روی می
 (6 :)همان

ساعادت را در کساب   و  داناد در بحث ایمان، مال ادرا ایماان و حکمات را یکای مای     
رنامان معرفات باه    باه  ،ایماان . داناد معرفت به حقیقت از طریق کمش  و کشف رقلی مای 

 ۀاو باا فالساف   یوجاه اشاتراح آرا  مان رقل است که با المهیت در ارتباط اسات.  ه ،حقیقت
کساب ساعادت فقاط از طریاق معرفات باه حقاایق حا ال         یمنان در این مطلب است که؛ 

معرفتای  ۀ تارین رتبا  ارتقااد را در پاایین   اکه به المهیت نظر داشت   اافالطمن   مانندشمد، می
کاه ارتقااد در نظار     اوتاین تفا  جهی ندارد. البته بادهد و در کسب حقیقت به آن تمقرار می

   .بینی سندایادی یمنانی بمدجهانو محمر های اسطمرهافالطمن باور به آیین
 

 همدانی تالقضادر نگاه عین ایمان. 3

به معنای کسای کاه فقاط رلام مدرسای       ا با تمایا گذاشتن میان حکیمهمدانی  تالقضارین
 .«از حکایم تاا باه ایماان راهای دور اسات      » :کناد مای  تیکیاد بر ایان نکتاه    ،منمو م ا  دارد

ق شرط ضاروری تحقا  مقدمه و پی  ،رلم گرسه از نظر او، (460 :2ج ، 1377 ،تالقضا)رین
شمد ولی ماهیت و حقیقت ایمان سیای غیار از رلام اسات. ایماان     ایمان حقیقی شمرده می

و  های خمد را در ارماق دل و جان  جای دهاد گیرد که ریشهگاه در نهاد آدمی شکل میآن
 گر شمد.  نممد بیرونی آن یعنی رمل جلمه

ایان   درجاات و اقال  کاه شاك را در آن مجاال نبامد     سنان استتصدیق دل  ،ایمان بدایت
 (3۵3 :1ج )همان،  .هینمااز و اجتناب  اوامربر امتثال بمد آن بمد که بارث  تصدیق

 :تمان در سه ممرد خال ه کردفیلسمفان را میبر  تالقضاانتقادهای رین
تنهایی بارای رسایدن باه ساعادت کاافی      کند اما رلم بهفیلسمف به رلم اکتفا می نخست؛

 ،کناد یا تشانه را رلام باه آب سایر مای      ،کندمیسیر  آزیرا اگر گرسنه را رلم به شب» ؛نیست
خامد را   ،باه یقاین  ، مممنِ حقیقی (460 :2، جهمان) .«دان که حکیم را نیا رلم سمد داردمی
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کمشد حق این احکاا   داند و همماره میاحکا  آن می ملتا  به قبمل ارتقادات دینی و ررایت
 ااساال     ۀگانررفانی ارکان پن  با تیویل( 36۹و  368 :3ج ،همان). گمنه که باید ادا کندرا آن

 .داندمی« اثبات بعد از محم»را ایمان حقیقی  ۀنتیج اشاهادتین، نمااز، زکات، روزه و ح  

آدمای از غیرخادا    کناد مای شهادت به تمحید و رسالت پیامبر)ص( اقتضاا   حقیقت. 1
 .روی گردانده و فقط مطیآِ خدا و رسمل او باشد

خدا اقبال به نماز است تاا آدماای خامی  را فقاط در محضار     ارراض از غیر ۀنتیج. 2
 .خداوند ببیند

سامن حاقِ   ( 3انفاال:  )« ذينَ يُقيمُونَ الصَّالةَ وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُوونَ أَلَّ» ۀکریم ۀبنا بر آی .3
 .شمدنماز ادا شمد، انفاق با دادنِ زکات واجب می

کاه از لاماز ِ ایان دنیاا      اخامردن و نمشایدن      اروزه آدمی را از بعضی اممر مباح   .4
   .است خداآزممنی ابتدایی برای جدا شدن از غیر ،کند. در واقآ، روزههستند، جدا می

طمر کلی از وطان و خاانماده و   هشمد آدمی بح  آزممن نهایی است که ممجب می. ۵
تا جایی که نهایتاً آدمای از لبااسِ خامی  نیاا      شمدمال و سیاهای محبمبِ دی ر جدا 

 .گرددشمد و تمامی اممر مباح بر او حرا  میمیرها 
هااا  ای سمزان که ناخالصای ههمچمن آت  کمره ؛کنددمی را خالص میاین پن  مرحله آ

 گیرد.  را از طال می
 ،فیلسمفی که اهل کشف و شهمد نیست و خمد با سشم دل حقیقت را ندیده اسات  ؛دو 

اهال شاك    ،یابد و اگر بخماهد از تقلیاد رهاا شامد   طمر کامل رهایی نمیگاه از تقلید بههیچ
آخارت حا ال    به سعادت و شقاوتِرلم  :مسلم نیست او را که گمید أنهرلی »خماهد شد. 

، تالقضاا راین ) «.شامد شاکك  کلی دست باردارد هام م  کرد  که در آن معنی اگر از تقلید به
رلمای کاه باا رقال      تالقضاا زیرا از نظر راین  ؛دلیل این امر واضح است (466 :2، ج1377

بارای درح مابعدالطبیعاه یاا بایاد      .بیان کندتماند احکا  رالم طبیعت را حا ل شمد فقط می
 مقلد بمد یا باید از اهل دل بمد که بتمان با سشم بصیرت حقایق ماورای طبیعت را دید.

 ،خامد نبامدی   رشاگر رلم داشتی ایان خااط  » ؛دارای رلم حقیقی نیستفیلسمف  ؛سم 
معرفت نامیاده اسات.   غالباً  تالقضا( رلم حقیقی را رینهمان) .«وليکن ذلک مبلغهم من العلم

اباار کسب رلم برای فیلسمفان رقل است که حاد درح آن راالم طبیعات اسات. اماا ابااار       
طبیعت و نیا ساعادت و شاقاوت را تنهاا باا بصایرت       یماورا .کسب معرفت بصیرت است
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حقاایقی  ، سشمی است در باطن آدمی که هرگاه گشمده شامد  ،تمان ادراح نممد. بصیرتمی
سناین سشامی اختصااص باه      .قدرت تمانایی ادراح آنها را نادارد رقل،  کند کهرا درح می

شامد.  رقال آشاکار مای    یحقیقات ورا  ،رارفان دارد و آن هن ا  که این سشم گشمده شمد
و قصامر رقال از ادراح    ؛به خمرشاید  شعاعین سشم باطنی همچمن نسبت ه ارقل ب نسبت

 .«راح ماادرکات رقاالماادرکات مرئاای بااه سشاام درون هماننااد قصاامر وهاام اساات در اد
سشم معرفت در دل نسبت به رقل مانناد   منالتِ ،به تعبیری دی ر (28 :13۹2، تالقضارین)

نه بلکه نسبت رقل است به سشم کامدکی کاه هنامز در     ؛منالت جنین است نسبت به رحم
بنابراین اگر هم بپذیریم که حکایم دارای رلام اسات و امامری را     ( ۵7: )همان .گهماره است

بار مخلمقاات الهای     شافیق و نماهی الهی و  اوامربند لاوماً پای ،کندو یا تکذیب میتصدیق 
منان سنان است کاه رمال باه دساتمرات الهای و مهارورزی بار        مم در حالی که رلمِ .نیست

تامان دارای دو خصم ایت دانسات کاه در     می ایمان را ،مخلمقات را در پی دارد. از این رو
 .«الیقخبه مهرورزی »و  «رمل به شریعت»؛ مد نداردمعنای مصطلح آن وج به« حکمت»

 خارده رمال  بار راالم بای    تالقضاا راین بسیاری پای  از    مفیانرمل به شریعت: . 1
اما   اادق)ع( در تفسایر    .همچنان که احادیث بسیاری نیا در این باره وجمد دارد .اندگرفته

 کاردارش،  کاه  داناد می کسی رالم را (28فاطر: ) «الْعُلَمَاءُإِنَّمَا يخْشَی اللّه مِنْ عِبَادِهِ » ۀکریم ۀآی
با وجمد اینکه برای رلام و   تالقضاینر (36 :1ج ، ق1407 )کلینی،. کند تصدیق را گفتارش

کیاد  یتان همماره بر انجا  فرایض دینی و اطارات از پیاامبر   اما ،رالم احترا  زیادی قائل است
 .«بداند که قد  برون نهادن از متابعت انبیا مضار اسات   سالکان بمد که ۀآخرین درج» :کندمی
 (377 :3ج، 1377 ،القضاترین)

 های خامد باه مریادان، هماماره و باا     نامهدر بیشتر  تالقضارینمهرورزی به خالیق:  .2
 :  است کردهرا تم یه  انمحبت به مرد  و دست یری از آن ،کیدیت

را  ناگ گ ...بینای خمد نصیب ده  کمر را از دید !ده نصیب نداد،از هر سه تم را داد و غیر آن 
قیاا  کان بادان     ،او را حاجتی بمد که نتماناد گفات  ، که سمن خمد نصیب ده گمیایِ از زبانِ

بیچااره را از   ده! بی رلم را از رلم خامد نصایب ده!  خمد نصیب را از مال  مال حاجت و بی
 (  ۹۵و  ۹4 :2ج )همان،  !نصیب ده ،خمد  سار

را دوست خامد گرفات    )ع(حضرت ابراهیم حق تعالی،کند که مد نقل میاز شیخ خوی 
   :و فرممد
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پاس  را بامد.   )ع(و بخش  ندید  کاه روح اباراهیم   سنان با سخا حهیچ رو ،در میان ارواح
وَ اتَّخَوذَ اللّوهُ    کاه  پمشانیدیم بر وی خليت حليه نیا ما ماست، سخا، حلی ه و خلق رطا و سمن

 (308 :2ج  ،3771 ،تالقضارین) (.12۵ نساء:) إِبْراهيمَ خَليالً

 

 فرق اسالم و ایمان .4

 زباان  در )ص(ایمان در آن است که اسال ، گرویدن به آیین حضرت محماد  تفاوت اسال  با
 و احکاا   و رمال باه   ارتقااد قلبای   گرویادن باه آن در زباان هماراه باا      ،است، لیکن ایمان

 (1۹7 :33، ج1362)نجفی جماهری، باشد. ای آن میدستمره
 نیاا  ل می ۀحقیقت جداگان طمر کههمان ای دارندجداگانه حقیقت شرری ،اسال  ایمان و

نا  انجا  دادن ارماال شارری ظااهر     ،مخصمص است واسال  ارتقاد نا  ،ایمان زیرا که .دارند
شمد تا وقتی کاه  کامل نمی منمم معتقد،سه یك سنان .لیکن با هم تعلق تکمیلی دارند .است

شمد تاا وقتای کاه باا     کامل نمیم، مطیآ مسل طمر که یكهمین .ارمال ظاهری را انجا  ندهد
شمند حقیقات آنهاا   وارد  المس در مقا  جا وایمان یك اگر اسال  و. نکند یقین و تصدیق دل

 .دی ار داخال کارد   در یك راشمد که آنها ال نباشند در این  مرت میمدر مقا  س اگر جدا و
 (11۵ :1ج ،1300)رسقالنی، 

 فِوی  الْإِيمَوانُ  يَوْْخُلِ  وَلَمَّا أَسْلَمْنَا قُولُوا وَلَکِنْ تُؤْمِنُوا لَمْ قُلْقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا » ۀکریم ۀدر آی
 ،ن میید ایمان آوردیام بلکاه ب مییاد    ،ای از ارراب گفته شدهبه رده (14 :)حجرات« قُلُوبِکُمْ

القضات با اشاره به این آیه نسبت ایمان و اساال  را رمام  و خصامص    رین .مسلمان شدیم
، تالقضاا راین ).«من نباشاند ممسلمانان ما  ۀد اما همنمنان مسلمان باشمم ۀهم» ؛داندمطلق می

در اماان    جان و مالسلمان از نظر وی کسی است که شهادتین را بیان کرده و م (68 :138۹
 عَلَيْوهِ  أَنْوُُمْ  مَوا مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَو   » ۀکریم ۀمن کسی است که بنا بر آیماما م ؛باشد
خبیاث جار     ؛پاح گرداناد ( خبیث را از طیب 17۹ :)آل رمران« الطَّيِّبِ مِنَ الْخَبِيثَ يَمِيزَ حََُّ 

 .«جااان و دل اساات و از همااه طهااارت یافتااه اساات   طی اابآدمیاات و بشااریت اساات و  
 (68 :138۹، تالقضارین)

 ایم که اسال  غیر از ایماان اسات...  گفته اًمکرر»گمید: می تالقضانظر با رینمال درا هم
باشاد؛ اماا   اسال  مبتنی بر اقرار به شهادتین است و ارکان آن، نماز، زکات، ح  و جهااد مای  

ها و رسمالن و والیات و فرشات ان و روز آخارت    آیات و کتابایمان معرفت به خداوند و 

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85
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است؛ معرفتی که تصمر حقیقی آن و تصدیق به آن فقط بعد از تنب ه نفس غافل و بیدار شادن  
 .شامد از خماب جهالت و زنده شدن با معارف الهی و با باز شدن سشمِ بصیرت حا ل مای 

 (  387ا  368: 4ج، 1366)مال درا، 
 

 اندرجات ايم 4-1

 گمید:   درا در جایی می

بدان که ایمان و سایر مقامات دینی و معالم شریعت سیدالمرسلین)ص(، منحصراً در سه امار  
اند: الف( معارف؛ ب( دی ری احمال نفسانی؛ ج( ارمال خارجی یا جمارحی. اماا  تنظیم یافته

گاذارد.  جاای مای  معارف، ا مل دین است که احمال را نتیجه داده و احمال نیا ارمال را بر 
، رلم به خداوند،  فات و افعال او، کتاب الهای رسامالن و روز رساتاخیا     «معارف»مراد از 

های نفسانی از قبیل شاهمت،  ، جدا شدن و بریدن از غرائا و آلمدگی«احمال»است و مراد از 
نیاا انجاا  دادن واجبااتی    « ارماال »غضب، حب و دوستی دنیا، جاه و مقا  است و ماراد از  

است و همچنین ترح محرمااتی کاه خداوناد انساان را از     که خداوند بدان فرمان داده است
 (.2۹1، ص1، ج6613است )مال درا، انجا  آن نهی کرده

آن اسات   رلام  البته مقصامد از  ؛رلم و رمل داند:میدارای دو جنبه را ایمان  تالقضارین
را در  کاه شاك  است سناان  تصدیق دل آغاز ایمان،»از این رو  .که رمل را در پی داشته باشد

 ۀنشاان  ،ای دارد کاه نشاانه  دیقایان تصا  اما  (3۵3 :1ج، 1377 ،تالقضارین) .«آن مجال نبمد
 ،  الهی است نماهیو اجتناب از  اوامررمل آدمی مطابق با امتثال  ،آن ۀترین مرتبپایین

ایان   رجاات دو اقال  کاه شاك را در آن مجاال نبامد     سنان استتصدیق دل  ،ایمان بدایت
 ()همان .هینمااز و اجتناب  اوامربر امتثال بمد آن بمد که بارث  تصدیق

کیاد  یباه مخاطاب خامد باا ت     ،داناد ایمان میکه سعادت ابدی را  تالقضااز این رو، رین
 ،من را نبامد مباش تا بدانی که از ایمان مفلسی و بدانی که ساعادت ابادی جاا ما    »: گمیدمی
مقصمد این است که آدمای در هار   ( 1۵۹ :2ج ، 1377، تالقضارین) .«که ایمان طلب کنیآن

 ؛گاه م رور باه ایماان خامد نباشاد    و هیچ بمدهباالتر  ۀمرتبه از ایمان که باشد باید طالب مرتب
   .و خماهند بمدازیرا همماره شیاطین مختلف راهان ایمان 

کاردن و   حربیبا شیطان  مخنثی بمد. ره کاره کاریست و راه دین رفتن ن بمالعجب ،دین کار
از دیان دور   ،آوردن و به راقبت هم به فرمان شیطان دی ار کااری کاردن    خمداو را در زیر 
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 (428 :1ج ، همان) .بمد

اندیشمندان مسلمان به تبعیت از قرآن و روایات، ایمان را  ومراتب می دانناد. مال ادرا   
تمجه باه تعریاف وی از ایماان،     داند و باایمان را مشکك می «ا ل تشکیك»نیا با تمجه به 

 د.ندار ایکنندهمراتب آن رلم و معرفت نق  تعیین ۀدر هم
راری از رلام و معرفات اسات و فایاد       مجازی است زیراکه  «ایمان لفظی و لسانی. »1

 .بردارد و آن فاید  حقامقی و فقهای اسات   شمد اما فاید  دی ری درحقیقی بر آن مترتب نمی
 (2۵6 - 2۵۵ :1، ج 1366مال درا، )

ایماان سامعی   »، «ایمان ظاهری مجازی»، «ایمان غیرحقیقی»همسان با  «ایمان تقلیدی. »2
است و منظمر از آن ایماانی اسات کاه راما  جامعاۀ       آمده «ایمان  مری دنیمی»و  «اقتدایی

 (2۹۹ :۵ج همان، ) .مسلمانان از آن برخمردار هستند

 از .شامد در آن معرفت و رلم یقینی حا ل مای  که شیم  حکما بمده و «یایمان برهان» .3
 «اهال برهاان  »اسات و  ااحبان ایان درجاه را      یاد کرده «برهان یقینی»رو گاه از آن به  این
 (23۹ :4ج همان، ) .د که خماص مممنان هستندنناممی

ایماان اسات   لاب  الليبااب   که است « ایمان کشفی»ترین مراتب ایمان باالترین و متعالی. 4
و  ااحبان آن را  ( 2۹ - 28 :1360، )مال ادرا  ( و2۹3 :1ج  و 74 :3ج  ؛333 :6ج همان، )
ایماان در  ( 301 - 300 :۵ج  ،1366، مال ادرا ) .داناد می «ا حاب مکاشفه»و  «اهل کشف»

اسات لایکن معرفتای کاه از      «معرفات یقینای  »محمر، حااوی  این مرتبه بنا به تحلیل معرفت
 ت.معرفت مرتبۀ پیشین برتر اس

تامان آن را باه ساه    مای  کاه  داناد میبسیار  دارای درجات را ایمانهمدانی،  تالقضارین
یماان  ا»، «ایماان رمام   » :تقسایم کارد   هساتند، که هر یك دارای مراتب متعددی ، کلی ۀدرج

 .«ایمان خصمص خصمص»و  «خصمص
ترین ماانآ  را بارالداند و جهل رلم و ایمان را قرین هم می تالقضا: رینایمان رمم . 1

آن را  حاق   جمیناد »را به این دلیل ن اشت کاه   الحقایق ةزبدکتاب وی  .داندبرای ایمان می
 ظااهرِ »رلام   ه،در این مرتب (؛۵ :13۹2القضات،)رین «های آن به کار گیرددر راه رلم و روش

رلام اسات. از    و قمت و ضعف ایمان به زیادت و نقصاانِ  ؛است «رلم باطنِ»و ایمان  «ایمان
 .گمیاد و لااو  بیناا گشاتن باه آن ساخن مای       «کفار اول »از  تالقضاا راین ست که ا این رو

جهالات ناشای از حجااب     اسات؛  «جهالت آدمی»اول ( کفر 47۹ :1ج  ،1377 ،القضاترین)
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 آنهاا  باا  «راالم السات  »رالم مادی که ممجب فراممشی حقایقی شده که روح هار انساان در   
آغاز رهایی از این کفر است که باا   ،رمم ایمان  (108 :138۹، القضاترین) .قرین بمده است

کفار   باه  درن ر تاا » ؛شمدو رمل به فرامین شریعت حا ل می )ص( تصدیق به سخن پیامبر
 (  47۹ :1ج ، 1377 ،القضاترین) «یمان رمم  به دست آوریا تا !رو پس راه .اول بینا گردی

 ،تالقضاا راین ) .نامیده اسات  «ثانی کفر»را  رمم ن ایما تالقضارین :ایمان خصمص .2
شاده تاا   امر  (136 :ءنسا) «انوآمِ انوذين آمَها الَّيا ايُّ» ۀکریم ۀفری که در آی( ک47۹ :1ج ، 1378

باا   ناماد ا   میخصمص  ایمان را که آن ا این ایمان تالقضابه ایمان تبدیل گردد. از نظر رین
کسی که حقیقتااً طریاق سالمح     .است «معرفت»آن  ۀشمد که نتیجسیر و سلمکی حا ل می

نادح  ا ،(282 :بقاره )« اتّقووا ا  و يُعلممکوم ا   و» ۀبر آیا  الی اهلل پی  گرفته و تقما پیشه کند بنا
دارای  ،خامد  ،ایان ایماان   .کناد را مشاهده می ازلیحقایق  و گشمده شدهاو سشم دل  ،اندح

. حا ل کناد  ییی که در پی  گیرد از آن نصیبمقدار تقمابه کس  مراتب بسیاری است که هر
ال  وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْوثُ »و  «وَ مَنْ يََُّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً» ۀکریما  آیاتبا اشاره به  تالقضارین

تقماسات رلمای اسات کاه میارا        ۀکه نتیج یدهد رزقتمضیح می(، 3و 2طالق: )« يَحَُْسِبُ
ج  ،1377 ،تالقضاا راین ) .معده بمدی بر تقما معلق نبمدی رزقِ« یَرزُقُهو »اگر  .سلمح است

ایماان  »شامد  باشد که از راه سالمح حا ال مای   ی ایمانی که مبتنی بر رلم ( بنابراین22۵: 1
 است. «خصمص

 مخاتص  خا اان خااص،   ایماان  یعنی ایمان ۀمرتب ترینبر: ایمان خصمص خصمص. 3
 موا قلُُوه أنوا و    افضلُ»؛ اندکه معنای ال اله اال اهلل را درح کردهسانی ک است. الهی اولیای و انبیا

تار از آن سیاای   اگار فاضال  ( »271 :10ج ،ق1382)مازندرانی،  .«ال اله اال ا نبيّون مِن قبلی، 
انبیا سناان   ،( در واقآ234 :1، ج1377، تالقضارین) .«بمدی، پس ارلی درجات ایمان نبمدی

 گردند.  که خمد ال اله اال اهلل میکنند می ال اله اال اهلل را درح
 

 . کفر از دیدگاه مالصدرا5

 گمید:  مال درا می

طمر که مشرکان حاجب از حاق  کفر ربارت از احتجاب است و احتجاب از حق است همان
 و قهاراً  ؛و یا حجاب از دین است مانند اهل کتاب که محجمب از دیان حاق بمدناد    ؛بمدند

و لکان محجامب از دیان ممکان اسات       ؛باشاد محجمب از حق محجمب از دین هم مای 
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 .کنناد مناان خدراه مای   ممحجمب از خداوند نباشد که اینان منافقانناد کاه باا خداوناد و م    
 (273 :138۹)مال درا، 

داناد. کاافران   کفار را نیاا جهالات مای     ،داناد طمر که ایمان را معرفت میمال درا همان
ه با رناد در مقابل حق و بنادگان  و باا محبات باه دنیاا و جلامگیری از       جاهالنی هستند ک

ترتیاب تقابال   بادین  (7: )هماان  .اناد طریق حق، دسار گمراهی و انحراف از راه راست شده
ایمان و کفر ناد مال درا تقابل معرفت و جهل است و کفار ورزیادن همانناد ایماان آوردن     

 .امری معرفتی است
 «کفر سالمکی »از  وی. مقصمد است تقسیم کرده «شرری»و  «سلمکی» درا کفر را به مال

ربارت است از ارتکاب گناه و خطایی که مربمط به سیر و سلمح و مقامات ررفاانی اسات.   
قابلیت اجتمااع در   «ایمان شرری»با  «کفر شرری»اما  ؛شمدجمآ می «ایمان شرری»این کفر با 

ناد اهال شارع، کفار     «کفر سلمکی» (370 - 36۹ :۵ج ،1380سباواری، ) .فرد واحد را ندارد
گردد و مانند ارتکاب کبائر است که یك فرد مممن ممکن است مرتکب شمد ولای  تلقيی نمی

« حسانات االبارار سایئات المقاريبین    »در راداد   «کفر سلمکی» فت ایمان از او زایل ن ردد. 
 )همان( .است
مثاال، ارتقااد    برای .شدنی استری جمآسلمکی( با اسال  ظاه کفر )از انماع «کفر باطنی»

داناد کاه باا اساال      مای  «کفار بااطنی  »های متجدد و نمشمنده برای خداوند را به ثبمت اراده
ارراض از اطارت اماا  و جهال    همچنین( 10۹ :1382مال درا، ) .پذیر استظاهری اجتماع

ساباواری،  ) .شادنی اسات  جماآ  «ایماان شارری  »است که با  «کفر سلمکی»ممجب  و فسق
 (  36۹ :۵ج ، 1380
 

 همدانی تالقضاعینکفر از دیدگاه . 6

معانی مختلفی دارد که برخی از این معانی نیاك اسات و برخای    القضات رین دیدگاهکفر از 
   شمد.در این بخ  به تفصیل به برخی از این معانی پرداخته می ناپسند.
ایان معناا از کفار در احادیاث     به : کفر به معنای ناسپاسی و ن ااردن شکر نعمت الهی. 1
حادیث  «) اهلل یشاکر لام   نعم من المخلمقینن لم یشکر المم» اشاره شده است؛ برای مثالنیا 

گااار بنادگان خادا نباشاد،     کسی که حاق  ( ؛24، ص2، ج1378اما  رضا)ع(، شیخ  دوق، 
شکر دل آن بمد کاه او را باه   »گمید: ها میدر نامه تالقضانخماهد بمد. رین نیا گاار خداحق
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کفار باه ایان معناا از      (261 :1ج ،1377 ،تالقضارین) .«هر که نداند کافر است .بداند منعمی
 .ناپسند است و کار سالك ترح کافری به معنای ناشاکری است کامالً تالقضانظر رین

را باه شاك راه    قعی تام تاا مام   بااش ». طلب ایمان اسات  ۀشکی که مقدم ۀمثابکفر به. 2
 .«نبامد  طلاب  نرساد  شاك  باه  تاا  و است سالکان مقا  اول شك رایاند... شك اهل ...دهند

 شاارر  کاه  طامر هماان . اسات  مهام  طلاب  ،القضاات رین مانند رارفانی(. برای 30۹ همان:)
 ایان (  ۹7 :، تمهیاد نهام  138۹، القضاات )رین .«تاس آت  رالج  دردیبی درد»: گمیدمی
شامد؟ باا تارح    . شاك باا ساه بساته مای     شاك  باا  طلاب  ایان  و شمدمی آغاز طلب با درد

ای رایا، اگر خماهی کاه  » ؛پرستی استپرستی سرا قبیح است؟ زیرا بتپرستی. رادترادت
پرساتی  پرساتی بات  پرستی دست بدار کاه راادت  جمال این اسرار بر تم جلمه کند، از رادت

راالم  » .ریعتشا  باا  گیارد؟ می شکل س منه دین  حمز در پرستیرادت (۹7 همان :) .«باشد
پرساتی باه در   پرستی باشد، تاا از راادت  ورزی رادتپرستی شریعت است و شریعترادت

رفت از پرست  بات راادت   ( راه برون۹6 :)همان .«ورز نشمینیایی و دست بنداری حقیقت
 .  کافری است رادترفت از بتِسیست؟ راه برون

. آوریبینا گردی. پس راه رو! تا ایمان رمم  باه دسات    (جهل مادرزاد)درن ر تا به کفر اول 
 تاا ! جاد  باه  کان  طلاب  پس. گردی بینا رمم ( ایمان در )شك ثانی کفر به تا! کن جان پس

 خامد  نهااد  در فنا( ۀ)مرحل ثالث کفر به باشی دولتی اگر این از پس. بیابی را خصمص ایمان
 (47۹ :1ج ،1377، تالقضارین) .شمی بینا

ادیان و تفاوت ن ذاشتن میان کفار   ۀسیست؟ برابر دیدنِ همشکستن بت رادت  قد  اول
 ؛  و اسال ، قد  اول برای سالك در مسیر حقیقت است

او   آن بمد کاه کال ماذاهب راالم در دیاد      ،هر که طالب رلم یقین بمد، اول شرط در راه او
کفر و اسال  این فرقت دانستن در راه طلب او سدی بمد کاه  برابر آید. و اگر فرقی داند میان 

 (2۵1 همان:) .او را ن ذارد که مطلمب رسد

ها داریم. هار کفار   گمنه که ایمانها داریم همانما کفر ،تالقضابر این اساس، از دید رین
کفرهاا  »ماانیم.  مای از ایمان باز برد. اگر به آن کفر نرسیم، از مقامی از ایمان میما را به مقامی 

های سالك بسیار است. کفر و ایمان هر سارت روناده را شارط و الز    بسیار است زیرا منال
روکار داریم و تنها یاك  س ایمان و کفر با دائماً ما رو، این از( ۹4 :138۹، تالقضارین) .«باشد

لَووْ   ؛ بارای مثاال:  دنا دار های از احادیث نیا بر این نکته اشارنمع کفر و یك ایمان نداریم. پاره
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دانسات کاه   اگر ابم ر مای  ؛(2۵ :ق1404 ) فارقمی، لَقََُلَهُلَکفرَه عَلِمَ ابوذر مَا فِی قَلْبِ سَلْمَان 
تامان دریافات کاه    کشت. از این حدیث میکرد یا میدر قلب سلمان سیست او را تکفیر می

 نیا یکی نبمده است.   )ص(درجات ا حاب پیامبر

تمجه کنید که معنای اول کفر )ناشااکری( ماذمم  بامد.    ی: خمدخداپندارکفر به معنای . 3
افاراد را باه آن    تالقضاا معنای دو  کفر )شك و ترح رادت( نه تنها مذمم  نبمد، بلکه راین 

 اشااره  ایآیاه  باه القضاات  کرد. اما این معنای سم  باز مذمم  است. در اینجا رینتشمیق می
 را کاس  آن ( آیاا 23 :)جاثیاه  «فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَوذَ إِلهَوهُ هَوواهُ    أَ» ؛است درنگ درخمر که کندمی

ندیدی که خمشداشت خمی  را مطلق گرفته بمد؟ اگر کسی خمدش را مطلق ب یارد، یعنای   
زیارا   ؛داردخمدش را خدا گرفته اسات و در ایان حالات از سالمح و طلاب دسات برمای       

   .تاس کفر این وبه خمرشید رسیده است پندارد که می

أناا  »این خماطر کفر بمد و با  دین رلمای نادیك به. بایست سنانآن و است سنیناین گمیند
برابر بمد؛ زیرا او خماهد از کمال رلم ازلی خمی  که باران نیایاد، تام گامیی    « ربکم االرلی

کاش باران آمدی. پس نظر خمی  باالی نظار او دیاده باشای و خامد را بااالی او دانساته       
 (401 :1ج ،1377،تالقضارین) .باشی

ایماان راما  را تقلیادی و تصادیق      ،فیلسمفان مسلمان :ی()نمر تاریك اله یهکفر ابلیس. 4
کنند که حقیقات ایماان و معرفات    کید مییبر این نکته ت . همچنیندانندمی ،اندآنچه که شنیده

 رملای  حکمات  و نظاری  حکمت کمال بهکه با رسیدن  است های هستیفلسفی به واقعیت
هاای  تجرباه  ،معممالً ،اما در ررفان اسالمی ایمان (2۹و  28 :1360 )مال درا، .یابدمی تحقق

تماند به آن دست یابد. از نظار رارفاان   شمد که آدمی با سیر و سلمح میمعنمی محسمب می
حقیقت ایمان نیا باا رقال    ،جنین گنجد ۀهمچنان که محال است رلم انبیا و اولیا در حم ل»

الز  اسات آدمای    من شادن مما برای ( 213 :1ج ، 1377 ،القضاترین) «.افتنی نیستیدست
این است که آدمیان را باه ایان    تالقضاسلمح راه خدا کند و تما  کمش  رارفانی مانند رین

او را هادایت خماهاد    ،خامد  ،ایمان برسد خداوناد  ۀسلمح تشمیق نمایند. اگر کسی به مرتب
 وَ»و  (11 :)ت اابن « مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهِْْ قَلْبَوهُ  وَ» ۀه به آیات کریماشار پس از تالقضاکرد. رین

 اگر ایمانات بامدی او تام را   » گمید:می( ۵4 :ح )« طٍ مُسَُْقِيمٍصِرَاإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَ  
 (16۵ :2ج)همان،  .«تم را به من حاجت نبمدی ،خمد راه نممدی

ید نمااد کااملی از کفار را پیادا     خماهمی وقتی. است کفر نماد ابلیس تالقضارینن اه  از
سار بااز زد و   ( 34 :)بقاره « و كان من الکوافرين  رَابا و اسُکبَ» ؛بروید سراغ ابلیس باید بهکنید، 
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 باه  گفات  ابلیس به وقتی خداوند که است این تالقضارینن اه کبر ورزید و از کافران شد. 
د اال ابلیس که باه  کردن سجده همه. بسنجد را فرشت ان تمحید خماستمی کن، سجده انسان

غیرخدا سجده نکرد. خداوند در نهان گفت: آفارین. ساجده نکاردن تام از تمحیاد خاالص       
هاست  فات هادی و مضل. پاس از ایان   آن ۀاست. خداوند  فات متفاوتی دارد و از جمل

آن هستی کاه نمااد و مظهار     ۀداری، شایست اتفاق خداوند گفت: تم که سنین تمحید خالصی
من بااش. ایان خیلای     ۀمن باشی. پس تم مرد  را گمراه کن و نماد  فت مضل «مضله»اسم 

هایی کاه ساجده کردناد    خماهد که تم لعنت الهی را به جان بخری تا روز قیامت. آنمقا  می
رنامان  از ابلیس باه  تالقضاینربه مقا  اینکه این بار را به دوش بکشند، نرسیده بمدند.  ا الً

البتاه   ولی اسام مضال خداوناد.   « سم خدا استابلیس مظهر ا»کند. یاد می« نمر تاریك الهی»
   .ها استگمید، اما یکی از اولیناولین فردی نیست که این سخن را می تالقضارین

ابلیس ابمالکفار است ولای کفار او راین ایماان اسات.      ، تالقضادر باور ریننتیجه اینکه 
 .  گرددمی باز ایمان به آخرش کفر پس

ر آن هجر به از و ل است. ابلایس نیاا در ایان مقاا  اسات. او      د که هست رشق در مقامی
، تالقضاا رین) .معلم فرشت ان بمد و وجمد، سرور مهجمران، سري قدر، خال جمال ازل ۀی ان

 (6۵4 :2، ج1377

را در ممرد ابلیس باه کاار    ا  رانده شده و طرد شدها به معنی  «شیطان»  واژ تالقضارین
ابلایس   ۀختارشکن نظریا سا پرس  این با و گاه طرد نشدمعتقد است ابلیس هیچ اوبرد. نمی

گیر  خلق را ابلیس گمراه کند. ابلایس را بادین  افت کاه     » د:زنتمحید پیمند میخمد را با 
بای   محمد بی ابلیس نشایستی، طارت بی رصایان و کفار  »گمید: میو  (6۵۹ :همان)« آفرید؟

خماهی باید ابلایس هام   ( یعنی اگر محمد می43 :138۹، تالقضارین)« ایمان  مرت نبستی
 باشد.  
 

 مفهوم ایمان و کفر مورد در تالقضاصدرا و عینمال ات. نقد نظری7

ه مال درا در بحث ایمان بیشترین سهم را به بعد نظری و رقلای داد  طمر که اشاره شدهمان
بر بعد رمل کاه مامرد تیکیاد آیاات و      ه است؛ ومعرفی کرد« رلم»و در جایی ایمان را رین 
دی ر ابعاد مهم ایمان اسات. مال ادرا    گرفتننادیده که  های نداشتروایات است تمجه بایسته

که ایماان اماری قلبای و     رایانه به ایمان است در حالیگاز طرفداران رویکرد رقلی و معرفت
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. اگر رقل سیای را ادراح و تصدیق کرد و قلب تسالیم آن حقیقات شاد و    هسترملی نیا 
کاار رقال و   « شاناخت »گاه بادان ایماان آورده اسات. پاس     بدان حب  و شمق پیدا کرد، آن

برای رسیدن باه ساعادت    «رمل»و « رلم»کار قلب است. در آیات و روایات دو بال « ایمان»
تنهایی حجاب شده و فرد با وجمد رلم به یك ممضامع،  به« رلم»الز  دانسته شده و سه بسا 

مخالف آن رمل کرده است. در نتیجه ایمان امری قلبی اسات کاه  اداقت، پشاتکار، ساعی      
 تصدیق و تسلیم قلبی و راطفی از ابعاد الینفك آن است. ،«رمل»خالصانه در 

، این نکته را باید خاطر نشان کارد، اگرساه   تالقضاهای رینبررسی استداللدر تحلیل و 
گیرد که از طریاق اساتدالل مادرای  را اثباات کناد اماا باا        او تما  اهتما  خمد را به کار می

دهاد کاه باه    کارگیری آیات و احادیث، تیویالت و تعبیرهایی از مفاهیم ررفانی ارائاه مای  هب
 سادگی قابل درح نیست.  

ن ارش   ؛پردازد نیا بایاد گفات  به دفاع از ابلیس می تالقضار مبحث اقسا  کفر که ریند
بینی و جبار اشاعری اوسات و    به نافرمانی ابلیس، از نظر کالمی، مبتنی بر جهان تالقضارین

این حقیقت در آثار او بسیار بازتاب دارد که ساعادت و شاقاوت را ناه باه کساب و اختیاار       
دری ا السعید من سعد فای بطان   » گمید: داند. وی در این باره میالهی می  انسان بلکه به اراد

هر که از ارادت خدا سعید آمد، از شکم مادر در دنیا سعید آمد؛ و هر کاه از ارادت حاق    .امه
شقی آمد، از شکم مادر در دنیا شقی آمد. از برای این معنی است که افعال خلق بار دو قسام   

( و 10 :)فااطر  إِلَيْهِ يَصْعَُْ الْکَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُبه خدا  آمد، قسمی سبب قربت آمد
 :)فرقاان  امَنْثُوور   هَبَواء   فَجَعَلْنَاهُ عَمَلٍ مِنْ عَمِلُوا مَا وَقَِْمْنَا إِلَ قسمی سبب بعد آمد و دوری که 

کاه  ( سناان ۹6 :) اافات  خَلَقَکُمْ وَمَوا تَعْمَلُوونَ  اللَّهُ رمل ما اوست.   ما و آفرینند  ( آفرینند23
، القضاات راین ) «.(3 :)فاطر هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِگمید: نهد و میخماهد در راه بندگی میمی

 گمید:  داند و می( در جای دی ر خداوند را فارل حقیقی می182 :138۹

دان ناه  از خادای تعاالی آن مجااز مای     ای رایا، هر کاری را که با غیرمنسمب بینی به جاا 
( ایان  11 :)سجده قُلْ يََُوَفَّاكُمْ مَلَکُ الْمَوْتِحقیقت. فارل حقیقی، خدا را دان. آنجا که گفت: 

(. راه نمامدن  42 :)زمار  اللَّهُ يََُووَفَّ  الْوأَنْفُ َ حِوينَ مَوْتِهَوا    دان. حقیقت  آن باشد که مجاز می
يُضِلُّ مَنْ يَشَواءُ وَ يَهْوِْم مَونْ    دان ن ابلیس همچنان مجاز میدان و گمراه کردمحمد مجاز می

 (  18۹ا  188 :138۹، القضاترین) .دان( حقیقت می۹3 :)نحل يَشَاءُ

و  ناد بر اساس این دیدگاه، ابلیس در شقاوت و آد )ع( در نافرماانی مقهامر ساپهر تقدیر   
 خداوند فارل حقیقی در نافرمانی هر دو شناخته شده است.
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اشااره  « ارتقاد باه جبار اشاعری   »تمان در خصمص پیدای  و زای  این تفکر به پس می
ماند و سهم انساان در ایان   کرد. در این دیدگاه جایی برای اختیار و اراده مخلمقات باقی نمی

جبرگرایای در سانت    ۀمیان جا کسب و اکتساب سیا دی ری نیست. به ارتقاد بسیاری ریشا 
گردد تا جایی که ایشاان بسایاری را   میویژه معاویه بن ابمسفیان براسالمی، به حکا  اممی به

، 1368)مطهاری،   .رسااند برید و باه قتال مای   به جهت مخالفت با این اندیشه دست و پا می
های مکتب اشعری در رارفان مسلمان به حدی است کاه اگار کسای    ( تیثیر اندیشه37۵ :1ج

گیرناد،  ایان جمارات قارار مای      شده در زمرادرا کند بسیاری از ررفای معروف و شناخته 
در پاساخ باه ایان نامع      (3۹8 :3ج، 1380)ابراهیمای دیناانی،    .سخن به گااف ن فته اسات 

 :برای مثالهای مبسمطی داده شده است. جبرگرایی در کتب کالمی، پاسخ
 ناسازگاری جبر با وجدان و حکم رقل. 1

هدف بعثت انبیا شریعت و تکلیف است که جبر با ایان دو   .نفی شریعت و تکلیف. 2
 ناسازگار است.

ایان   ۀدر افعال انسانی خطا و ربث بسیار اسات. الزما   .تسری ربث به فعل خداوند. 3
 باور ورود خطا و ربث به افعال خداوند است.

اگر بنده ممجد افعال  نباشد، نه سااوار راذاب اسات و ناه     .ل میت رذاب و ثماب. 4
 .ثماب

مثالً او را بانند و ب میند ایان زدن فعال خداسات ناه      .رملی با جبرگرایان ۀمماجه. ۵
 (631 :6، ج1368من! )مطهری، 

 ۀ، بااور باه نظریا   تالقضاا در ررفاایی مانناد راین    «از ابلایس  دفاع» دالیلیکی دی ر از 
این نظریه که ممرد انتقاد برخی متفکاران  است. « وحدت شخصیه»گاه و دید «وحدت وجمد»

اهلل جامادی  تاسالمی قرار گرفته است در برخی ررفا، ایجاد نمری جبرگرایی کرده است. آیا 
 گمید:  آملی در تمضیح این مطلب می

ای از حقیقت وجمد ندارد، گفته شمد این ممجامد ناه   اگر در ممرد ممجمدی که هیچ بهره ...
جبمر است و نه مختار، در حقیقت سالبه به انتفای ممضمع است. زیرا حقیقتاً ممجامدی باه   م

)جامادی آملای،    .نا  انسان وجمد ندارد که بخماهیم جبر یا تفمیضای را از وی سالب کنایم   
1382: 136)   

است، باید گفات   کردهدر مبحث دفاع از ابلیس ارائه  تالقضادر خصمص آیاتی که رین
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اینکه حقیقتی ساده و قابل فهم است دارای نکاات، دقاایق و ظرافات بسایاری      قرآن در رین
است و دارای حقیقت  ومراتب است که هرکسی به میاان استعداد و ظرفیت وجمدی خامد  

نیا در بیان ایان آیاات باا رویکاردی متناساب باا منظمماه و         تالقضابرد. ریناز آن بهره می
هرگاه روش و اباار معرفتای   ساحت فکری خمد به تبیین مرادات آیات قرآن کریم پرداخته و

 زند.شمد، تفاوت در نتیجه را نیا رقم میمتفاوت می
 

 گیری. نتیجه8

رت اسات از جهال و   و کفار رباا   ؛در نظر مال درا، ایمان ربارت است از رلم و تصدیق. 1
خالف برخی دی ر از متفکاران، مفهام  رمال را در     ،گرایانهبا رویکردی معرفت او .تکذیب

مال ادرا   داناد. . او ایمان و حکمت را یکی میداندحقیقت و ماهیت ایمان و کفر دخیل نمی
 در تبعای و  ،دهد. او رمل را اماری ررضای  از میان دو بعد نظر و رمل، ا الت را به نظر می

 داند.  حد رلت معد ه می
 ایماان  ۀترین مرتبا پایینگمید: با فرق گذاشتن میان ایمان و حکمت، می ت،القضارین .2

باشد؛ ایمانی که با سایر  ی الهی هو اجتناب از نما اوامررمل آدمی مطابق با امتثال  است که آن
تامان دارای دو خصم ایت   مای  ایمان راآن معرفت است.  ۀشمد و نتیجو سلمح حا ل می

باه  رمل به شریعت و مهارورزی  ؛ معنای مصطلح آن وجمد ندارد به« حکمت»دانست که در 
و  ؛الهای  یمخاتص انبیاا و اولیاا    کاه است  «خصمص خصمص»ایمان  ۀبرترین مرتب الیق.خ

بارای رمال ارزشای در حاد رلام و       تالقضاا راین  همان درح حقیقت ال اله اال اهلل اسات. 
 داند.یحقیقت ایمان م

کفار یعنای   داند. کفر را نیا جهالت می ،داندطمر که ایمان را معرفت میهمان مال درا. 3
کافران جاهالنی هستند که با رناد در مقابل حق و بندگان  و با محبات باه   احتجاب از حق، 

 اند.دنیا و جلمگیری از طریق حق، دسار گمراهی و انحراف از راه راست شده
. مقصمد از کفر سلمکی رباارت  است را به سلمکی و شرری تقسیم کرده درا کفر مال .4

است از ارتکاب گناه و خطایی که مربمط به سیر و سلمح و مقامات ررفانی است. این کفار  
شمد، اما کفر شرری با ایمان شرری قابلیت اجتماع در فارد واحاد را   با ایمان شرری جمآ می

 .ندارد
گمناه اسات: تنهاا ایماان     القضاات ایان   ه ممضآ راین به طمر خالدر بحث کفر نیا  .۵
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از طریاق تارح   طلاب   ،سلمح با طلب ،ایمان با سلمح راشقانه .آوردحقیقی رهایی ابدی می
آیاد. یعنای   دست میادیان به ۀترح رادت از طریق شك و شك هم با برابر دیدن هم، رادت

 کاه زیارا   ؛کناد آن تشمیق مای  به تالقضاتنها کفر ناپسند نیست، بلکه سیای است که ریننه
 .است ایمان ۀالزم

قائل است ایمان سه مرتبه دارد؛ ایمان رمام ، ایماان خصامص و ایماان      القضاترین .6
ال  ۀایمان است یعنی رسیدن به حقیقات کلما   ۀخصمص خصمص که آخری، باالترین درج

ناسپاسای و ن اااردن    نیا مراتبی قائل است. کفر باه معناای   برای کفر تالقضااله اال اهلل. رین
 وکفر باه معناای خمدخداپناداری     ،طلب ایمان است ۀشکی که مقدم ۀمثابکفر به، شکر الهی

 .کفر ابلیسیه
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