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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد تفسیر درس

  6931آذر  02:تاریخ      ةتفسیر سوره بقر موضوع کلی:     

  6393ربیع االول  00مصادف با:    اقوال مختلف درباره حقیقت ایمان موضوع جزئی:      

  69جلسه:             

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صّل   ب  {  ارهین و اللعن للی اعدا
 خالصه جلسه گذشته

عرض کردیم به مناسبت بحث از مختصات متقین که در آیه سه و چهار این سوره مطرح شده است و بحث از ایمان به 

متقیان بیان شده است، مناسب است یک بحث مختصری درباره حقیقت ایمان و های برخی از امور به عنوان ویژگی

 اختالفاتی که در این باره بین اندیشمندان اسالمی به وجود آمده است داشته باشیم.

نظریه و قول درباره حقیقت ایمان ذکر شده  شانزدهوار بشماریم چیزی حدود اگر بخواهیم مجموع این اقوال را فهرست

 د:شومیچهار محور اساسی دسته بندی است، این شانزده قول حول 

 زبانی : اقراردسته اول 

نند، یعنی نه توجه به عمل جوارحی دارند و نه ایمان قلبی، صرفاً اقرار دامیکسانی هستند که ایمان را صرفاً اقرار زبانی 

 نند، خود این دسته بر دو گروه هستند: دامیلسانی را نشانه ایمان 

شد و آن این که در بامیبه یک شرطی گروه اول معتقد هستند ایمان فقط عبارت است از اقرار به زبان، ولی مشروط  .6

قلب هم معرفت حاصل شود، یعنی حقیقت ایمان یک امر بسیط است و آن هم صرف اقرار زبانی است، مشروطاً 

ای ایمان نیست، اما شرطی است که اگر نباشد ایمان بالمعرفة بالقلب، طبق این نظر معرفت داخل در حقیقت و مسمّ

 علمای اسالمی است، از جمله ابن مسلم دمشقی، و برخی دیگر. تحقق ندارد، این قول برخی از

ویند: ایمان مجرد اقرار به زبان است، قائلین به این گروه گمیکسانی هستند که حتی این شرط را هم نگذاشتند و  .0

اما ظاهراً مؤمن کرامیه هستند و طبق زعم و گمان آنها منافق مؤمن الظاهر و کافر السریره است، یعنی باطناً کافر است 

 ر.کفا حکم د ودر آخرتشومیاست، لذا در دنیا حکم مؤمنین بر آنها بار 

 قلبی : عملدسته دوم

 خود اینها بر دو گروه هستند: نند،دامیکسانی هستند که ایمان را صرفاً عبارت از عمل قلبی و جوانحی 

یک گروه معتقد هستند، ایمان عبارت است از معرفت اهلل بالقلب، یعنی اینکه انسان به قلب خود معرفت و شناخت به  .6

قبل از آنکه اقرار لسانی کند از دنیا  حتی ومؤمن است خدا پیدا کند، به نحوی که اگر حتی به زبان هم خدا را انکار کند 

لذا انکار لسانی و زبانی به خداوند، است معرفت قلبی ایمان عبارت  چون حقیقت« و هو مؤمنٌ کامل االیمان»برود 

 نند.دامیتاثیری در ایمان ندارد، این گروه حتی معرفت کتب آسمانی و انبیاء و معاد را هم داخل در حد ایمان ن
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که ایمان عبارت ت کعبی از او حکایت کرده اسبن صفوان است. البته  جهماز جمله کسانی که به این عقیده معتقد است 

بن صفوان اختالف ، یعنی کأن در نقل از جهم «ن دین محمد)ص(معرفة اهلل، مع معرفة کل ما علم بضرورة کونه مِ»است

 بعضی صرف معرف قلبی به خداوند را از دید او کافی ندانسته اند.چون است، 

 شد.بامیظر حسین بن فضل شد، این هم نبامیگروه دوم معتقد هستند که ایمان مجرد تصدیق به قلب . 0

قلبی به خداوند، گروه دوم  تویند ایمان عبارت است از معرفگمیفرق گروه اول و دوم در این است که گروه اول 

بی به خداوند، فرق است بین معرفت قلبی و تصدیق قلبی، آنچه که مشترک بین ویند: ایمان عبارت است تصدیق قلگمی

 ایمان یک عمل قلبی است، حال این عمل تارة معرفت است و اخری تصدیق.این دو گروه است، این است که 

 تا به اینجا چهار نظریه شد.

 : ایمان قلبی و اقرار زبانیدسته سوم

کسانی هستند که معتقدند حقیقت ایمان عبارت است از مجموع ایمان قلبی و اقرار لسانی یعنی یک حقیقت مرکب است، 

 ند:شومیهم ایمان قلبی باید باشد، و هم اقرار زبانی، خود این دسته بر سه گروه تقسیم 

گروه اول معتقدند ایمان عبارت است از اقرار زبانی و معرفت قلبی، ابوحنیفه از کسانی است که به این مبنا معتقد  .6

است، که ایمان عبارت است از این دو، یکی معرفت قلبی و دیگری اقرار لسانی، آنوقت خود این گروه در دو نقطه با هم 

 اختالف دارند:

ولی اینکه است ویند ایمان عبارت از معرفت به خدا و اقرار لسانی گمیبا اینکه یکی در حقیقت این معرفت،  الف(

 شد، در اینجا اختالف دارند:بامیمقصود از این معرفت چه چیزی 

ند که این اعتقاد قطعی علماً پدید آمده کمیشد، فرق هم نبامیبعضی گفته اند منظور از معرفت اعتقاد جزمی و قطعی 

به خداوند تبارک و تعالی پیدا کند، ممکن است  قطعی، ممکن است کسی با دلیل و برهان و مدرک اعتقاد باشد یا تقلیدیاً

اً اعتقاد قطعی به خداوند پیدا کند، مثل بسیاری از مردم که اعتقادشان به خدا تقلیدی و نه از روی دلیل و کسی هم تقلیدی

 شد.بامیبرهان 

خصوص یقینی که از روی استدالل حاصل شده باشد، طبق این نظر دیگر معتقدند معرفت عبارت است از  هم بعضی

 د.شومید قطعی حاصل از تقلید ایمان محسوب ناعتقا

چون ما گفتیم که )موضع دیگری که بین گروه اول اختالف است، در آن علمی است که در تحقق ایمان معتبر است،  ب(

یعنی گروه اول از دسته سوم چنین  داشته باشد،مهم این است که انسان نسبت به خداوند معرفت پیدا کند، و اقرار زبانی 

آنوقت خود اینها دارند، یعنی اقرار لسانی و ایمان قلبی، و منظور از ایمان قلبی هم گفتند معرفت به قلب است، ای عقیده

 شد.(بامیتالف دارند، یکی اینکه حقیقت این معرفت چه چیزی گفتیم در دو موضع اخ
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، اما اختالف دیگر اینها در این است که معرفت به چه چیزی باید حاصل شود و متعلَّق این نظر این دو گروه را گفتیم

نحو تمام و  ویند معرفت به خداوند یعنی علم به خدا و صفات خدا بهگمیعلم باید چه چیزی باشد، بعضی از متکلمین 

خدا حاصل شود، بطور کلی منظور از  صفاتای در مقابل اینها معتقد هستند که الزم نیست علم به خدا و کمال، اما عده

ری از اوصاف ذات و از اسماء و یک س علم بهبر این اساس « علم بکل ما عُلم بضّرورة کله من الدین»یعنی علم به خدا 

کالً علم به ضروریات دین کافی است،  بلکهای ایمان نیست، اینها دیگر داخل در مسمّاز این قبیل مسائل الزم نیست و 

آید، هر کدام حال اگر ما اینها را متداخل کنیم، چون به صورت احتمال اگر بخواهیم نگاه کنیم چهار قول از آن پدید می

علمی و عن دلیلٍ قرار آنهایی که  یایرند، چه تقلیدی و چه علمی گمیاز کسانی که معرفت را به معنای اعتقاد جازم 

اسماء و صفات و علم به خدا باشد، یا ضروریات دین باشد، پس  ،نند ملتزم شوند به اینکه متعلق معرفتتوامیدهند می

 د.شومیچهار قول قبل مجموعاً هشت قول  با مجموعاً چهار قول در اینجا محتمل است، که

شد، اقرار زبانی و ایمان قلبی، ولی بجای بامیدو چیز  آنهایی هستند که معتقد هستند ایمان مرکب است ازوم گروه د .0

 شد.بامیویند: تصدیق قلبی الزم است، این قول ابی الحسن اشعری گمیمعرفت 

الص قلبی، اینکه قلب ویند ایمان عبارت است از اقرار زبانی و اخگمیاز صوفیه هستند ای گروه سوم که یک طایفه .9

 انسان خلوص پیدا کند.

یرند، دو قول در دسته دوم، و دو قول هم در دسته اول، مجموعاً ده قول گمیپس مجموعا در دسته سوم شش قول قرار 

 شده است.بیان تا به اینجا 

 : فعل قلبی و فعل جوارحی و اقرار زبانیدسته چهارم

اقرار زبانی. . 3. فعل جوارحی، 2. فعل قلبی، 1نند:دامیسه چیز اما دسته چهارم کسانی هستند که ایمان را مرکب از 

یعنی هم باید به زبان اقرار کند و هم قلباً ایمان داشته باشد و هم عمل او عمل ایمانی باشد. حال توضیح خواهیم داد که 

 خود این دسته چهارم چند گروه هستند:

هد، یعنی انسان باید خوامیگروه اول این دسته خوارج هستند، خوارج معتقد هستند ایمان به خدا هم فعل قلبی  .6

همچنین فعل  شود.استفاده میکتاب و سنت داشته باشد و این از معرفت به خدا و هرچه که خدا قرار داده است 

افعال یعنی همه « نهی عنهما أمر اهلل به و »هم در جمیع هد، یعنی ایمان متقوّم به طاعت عملی است، آن خوامیجوارحی 

را باید انجام دهد و همه تروک را هم ترک کند، لذا اگر کسی یک خصلت از این خصال را ترک کند کافر است، اقرار 

یک فرقه نستند، )البته خوارج در ابتداء دامیهد، برای همین بود که خوارج غیر از خود همه را کافر خوامیزبانی هم که 

سیاسی بودند بعد تبدیل به یک نحله فکری شدند، به خاطر همان قضایایی که در جنگ صفین پیش آمد و بعداز آن در 

دارای مبانی آن محیط سیاسی اینها یک گروهی شدند و آن رفتار را از خودشان بروز دادند، و بعداً اینها صاحب مبنا و 

د و تبدیل به یک نحله فکری شدند، آنوقت طبق آن مبنا، از دید آنها ایمان هم احتیاج به اقرار لسانی داشت شدن فکری
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ویند، یا مؤمن یا گمینند، دامیبود و هم در عمل، لذا آنها فاسق را در مقابل مؤمن نو هم قلباً باید اعتقاد و معرفت می

 د.شومیود، کافر کافر، کسی که مرتکب گناه کبیره ولو یک مورد ش

« باء»همین تفسیر کرده اند اما معتقد هستند که هرجا که ایمان با  نظیرگروه دوم معتزله هستند که آنها هم ایمان را  .0

، این یعنی تصدیق به خدا و رسول، اما «آمن باهلل و برسوله» وییم: گمیمتعدی شود، منظور از آن تصدیق است، وقتی 

از معنای لغوی نقل داده  ند کهکمیی شود یا اصال متعدی نشود آنوقت یک معنایی منقول پیدا متعد« باء»اگر به غیر 

 به یک معنای دیگر، آنوقت خود اینها در این زمینه به سه طایفه تقسیم شده اند:شده 

 که مستحب است. ت است از فعل همه طاعات، چه آنها که واجب است و چه آنهاویند ایمان عبارگمی طایفةیک  الف(

یعنی اگر کسی نوافل را ترک کند از « دون النوافل»از فعل واجبات فقط، ویند ایمان عبارت است گمی طایفةیک  ب(

 .دانندمیهم باعث خروج از دایره ایمان را  د، بر خالف طایفه اولی که ترک مندوباتشومیدایره ایمان خارج ن

هر چیزی که در آن وعید وارد شده است، یعنی اگر از رت است از اجتناب طایفه سوم معتقد هستند که ایمان عبا ج(

 کسی از کبائر اجتناب کند، مؤمن است چون درباره کبائر وعده عذاب و عقاب وارد شده است.

 گروه سوم که اهل حدیث هستند، بین خودشان اختالف دارند:  .9

یک دسته معتقد هستند که معرفت ایمان کامل است منتهی هر طاعتی یک ایمان جداگانه دارد، به همین جهت  الف(

فعل هر طاعتی  ولید، وقتی ایمان کامل است، که آن معرفت که اصل ایمان است محقق شود شومیایمان دارای مراتب 

ایمان شد، البته بامی هی خودش یک کفر علی حدّهمین میزان کفر است، یعنی هر معصیت برشد، بامییک ایمان مستقل 

ند، عمده این است که در کمیدارد، بدون آن معرفت و اقرار ایمان تحقق پیدا نهم احتیاج به اقرار لسانی و آن معرفت 

 نه ما عمل را مقوّم ایمان بدانیم.ناحیه عمل چگو

ن و ایمان اسم برای همه طاعات است، دیگر هر اطاعتی طایفه ثانیه، عقیده دارند که کلّ طاعات عبارت است از ایما ب(

 شد.بامیبرای خود ایمان مستقل ن

 این مجموع اقوالی است که اجماالً تا به اینجا ذکر کردیم.

در دسته چهارم مجموعاً شش قول گفته شد، چون گروه اول که خوارج باشند یک قول بیشتر نبود، گروه دوم سه پس 

 د.شومید، و گروه سوم هم دو قول شدند که مجموعاً شش قول شومیرج چهار قول طایفه شدند، که با خوا

دسته چهارم، شش  در یمان ذکر شده، شش قولحال اگر مجموع این اقوال را احصاء کنیم شانزده قول در باب حقیقت ا

 د.شومیکه مجموعاً شانزده قول و گروه  قولدو هم در دسته دوم و در دسته اول  قولدسته سوم، دو در قول 

 بحث جلسه آینده

ویند گمیغالباً در باب حقیقت ایمان چه چیزی شد، و امامیه بامیاما حق در مقام و اینکه واقعاً حقیقت ایمان چه چیزی 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»       شاءاهلل عرض خواهیم کرد.ان


