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 One of the most important issues of the Holy Quran and the 
heavenly religions is the issue of "faith", around which many 

questions have been formed among Muslims since the early 

centuries. Faith is the most basic element of religion or religiosity. 
The history of theology shows that the entry of the first Muslim sects 

and sects in this debate was not based on theological motivations, 

but for the purpose of practical positions, that is, their basic concern 
revolved around the relationship between faith and action. The 

orientation to the origin of the world and the inner pull towards the 

truth on which the world rests, along with the desire for immortality 

and happiness, have been two sacred and lasting human concerns, 
The divine and monotheistic religions, which are well aware of the 

truth of man and his unique characteristics and existential spheres, 

introduce the only unique way to answer these two human needs as 
"faith". The concept of the truth of faith constitutes the most basic 

issue of a religion, so that all the basic theoretical and practical 

principles of every religion, including principles and branches, are 

based on faith and righteous action. In other words, the foundation 
of the worldview of every believer towards this world and the other 

world is based on this issue. In this sense, the importance of this 

matter is such that without considering it, understanding the truth of 
religion is impossible and impossible. Since the discussion of faith 

has many unknown angles, the authors of this study, using a 

descriptive-analytical method, aim to address the importance of 
faith in the Holy Qur'an and Shi'a theology and examine its 

relationship with righteous deeds, because faith has a special place 

in the Qur'an. It is, in such a way that the message of revelation has 

made it the center of all values and says: "By the age, without a 
doubt, man is at a great loss, except those who believed and did 

righteous deeds and advised each other to the truth and enjoined 

patience. 
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 روان سالمت بر آن تاثیر و عمل و ایمان رابطه بررسی

 قرآن منظر از

 1رمضانیان علی
 اهدانشگ فسا، واحد اسالمی، کالم و فلسفهگروه  دکتری، دانشجوی

 .ایران ، اسالمی،فسا آزاد
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 آزاد دانشگاه فسا، واحد اسالمی، کالم و فلسفه گروه استادیار،
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 چکیده
 " مسالة   آسمانی ادیان نیز و کریم قرآن مهم بسیار مسائل از یکی
 قرون همان از متعددی های پرسش آن پیرامون که بوده " ایمان
 نصرع ترین اساسی ایمان. است گرفته شکل مسلمانان بین در اولیه
 ورود  دهد می نشان کالم علم تاریخ.  است دینداری مقوم یا تدین
 نه نخست وهله در بحث این در مسلمان های نحله و ها فرقه اولین
 ودهب عملی های گیری موضع منظور به بلکه کالمی های انگیزه به

 می عمل و ایمان نسبت محور حول آنها اساسی دغدغه یعنی است
 هک حقیقتی سویبه درونی کشش و جهان مبدأ به گرایش. چرخید

 دو سعادت، و جاودانگی به میل کنار در دارد، تکیه بدان عالم
 که توحیدی و الهی ادیان. است بوده انسان دیرپای و مقدس یدغدغه

 او وجودی های ساحت و فرد به منحصر ویژگی و انسان حقیقت از
 ازنی دو این به پاسخ فرد،منحصربه راه تنها دارند، آگاهی خوبیبه

 تریناساسی ایمان حقیقت مفهوم. کنندمی معرفی «ایمان» را انسان
 ادینبنی اصول تمامی که طوریبه دهد،می تشکیل را دین یك موضوع
 عمل و ایمان برپایه فروع، و اصول شامل دینی، هر عملی و نظری
 ؤمنیم فرد هر بینیجهان شالوده دیگر، عبارت به. است استوار صالح
 ینبد. دارد قرار موضوع این برپایه دیگر جهان و جهان این به نسبت
 نآ گرفتن درنظر بدون شكبی که است چنان امر این اهمیت لحاظ
 مانای بحث اینکه بنابر. است ممتنع و غیرممکن دین حقیقت فهم

 روش با نگارندگان اینرو از دارد، بسیاری یناشناخته زوایای
 رآنق در ایمان اهمیت به تا برآنند پژوهش این در تحلیلی -توصیفی
 رسیبر مورد صالح عمل با را آن رابطه و پرداخته شیعه کالم و کریم
 که ایگونهبه دارد، ایویژه جایگاه قرآن در ایمان  زیرا دهند، قرار
:  فرمایدمی و است ساخته هاارزش یهمه محور را آن وحی، پیام
 رمگ. است بزرگی کاری زیان در انسان تردید بی عصر، به قسم»

 یکدیگر و اند داده انجام شایسته کارهای و آورده ایمان که کسانی
 .«اند کرده سفارش شکیبایی به و نموده توصیه حق به را
 

 .شیعه -کریم قرآن– عمل -ایمان: کلیدواژه
 
 

 06/08/1401تاریخ دریافت: 
 22/09/1401 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولaahmadi85@gmail.com 

 مقدمه
داری است. از ی دین و دینایمان یکی از موضوعات کلیدی در حوزه

ترین مرزبندی اعتقادی براساس ایمان و کفر است. منظر کالمی، مهم
ویژه اخالق دینی چنین اساس ساختمان معنایی مفاهیم اخالقی، بههم

است. به عبارت دیگر هر عمل در کتب مقدس، چون قرآن، ایمان 
کند و هر کردار ناشایستی در ارزشمندی خود را از ایمان دریافت می

 ( .1دارد. )پوشی ریشهکفر و حق
آن چه که در این جا، دارای اهمیت است این است که مفهوم ایمان 
در سیر تاریخی خود، تعاریف متفاوت و گاه کامالً متضادی را به 

ی که برخی هم چون خوارج و شاخه های خود دیده است؛ تا جا
منشعب آن مانند محکمه االولی، ازارقه، نجدان، صفریه، اباذیه ایمان 
را معرفت قلبی، عمل جوارحی و اقرار زبانی می دانند و عمل را جز 
ذات ایمان می دانند و مرتکب کبیره را در زمره کافران می دانند. 

ا یك دلبستگی قلبی و گروهی دیگر هم چون مرجئه ایمان را تنه
کنند و در مقابل گونه دخالت در عمل در آن تلقی میبدون هیچ

طرفداران فرقه معتزله معتقدند ایمان چیزی جز عمل محض نیست. 
اشاعره و پیروان این فرقه هم چون ابوالحسن اشعری، غزالی، تفتازانی، 
فخررازی ایمان را تصدیق امر قلبی می دانند. شیعه امامیه و 

ندیشمندان این فرقه هم چون شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، ا
شیخ طوسی، خواجه نصیر طوسی، عالمه حلی، شهید ثانی، مالصدرای 
شیرازی، عالمه مجلسی، مالهادی سبزواری، امام خمینی، عالمه 
طباطبایی، شهید مطهری، محمدتقی مصباح یزدی، مجتهد شبستری، 

ورند که ایمان و عمل، بدون هم عبدالکریم سروش  نیز بر این با
معنا هستند و قرین یکدیگرند؛ یعنی اگرچه ایمان یك عقد و بی

 کند؛ بلکه عملتعلق قلبی است، اما کار به این جا خاتمه پیدا نمی
عنوان یك رکن ضروری در مسأله ی ایمان و تحقق آن الزم نیز به

زم ه انسان به لواای کگونهاست. از این رو ایمان اعتقاد قلبی است؛ به
آن اعتقاد هم پای بند باشد و آن لوازم را در عمل از خود بروز دهد. 

آیه به طور مستقیم از ریشه امن  880در قرآن کریم نزدیك به
استفاده گردیده است. حال اگر متضادهای این واژه و نیز موارد 
دیگری که نزدیك به آن است، درنظر گرفته شود، هزاران آیه قرآن 

اره موضوع ایمان است. این امر نشانگر نقش محوری، ایمان در درب
های قرآنی است. اما، با وجود این اهمیت محوری نه قرآن آموزه

روشنی و به طور آشکار به کریم و نه هیچ کتاب آسمانی دیگر به
اند؛ )چون حقیقت ایمان مشخص نیست تعریف این مفهوم نپرداخته

های آسمانی یرا اساساً روش کتابو از مصادیق عالم غیب است( ز
صورت لفظی تعریف نمایند، بلکه در این نیست که یك مفهوم را به

ها و آثار این حقیقت در مواضع و حاالت عمل و با بیان ویژگی
 ( .2رانند. )سوی فهمی کامل از ایمان پیش میمختلف، مخاطب را به

است. ایمان از از مباحث مهم کالمی، ایمان و عناصر وابسته به آن 
دار و پرحاصلی است که پی آمد اثبات جمله مسایل بنیادی، ریشه

نیاز بشر به موجودی واال و متعالی است. گاهی حساسیت و 
تأثیرگذار بودنِ برخی مفاهیم دینی تا حدی است که برداشت 
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ها، سبب انحراف از خطوط اصلیِ دین خواهد ناصحیح از این گزاره
ک صحیحِ آن از اهمیت بسیاری برخوردار شد. از مواردی که در

است. معنای ایمان بدان جهت برای دین باوران « ایمان»است، مفهوم 
و دین پژوهان، اهمیت اساسی دارد که خداوند متعال یکی از فلسفه 

قُلْ یَا أَیُُّهَا النَُّاسُ إِن ُّی رَسُولُ » ارسال رسوالنش دعوت به ایمان است. 
 هُوَ إِلَُّا إِلَهَ لَایعًا الَُّذ ی لَهُ مُلْكُ السَُّمَاوَات  وَالْأَرْضِ  اللَُّه  إِلَیْکُمْ جَم 

 بِاللَُّه  یُؤْم نُ الَُّذ ی الْأُم ُّیُِّ النَُّبِیُِّ وَرَسُول ه  بِاللَُّه  فَآم نُوا  وَیُم یتُ یُحْیِی
که من ای رسول ما به خلق( بگو ) « »دُونَتَهْتَ لَعَلَُّکُمْ وَاتَُّبِعُوهُ وَکَل مَات ه 

بر همه شما جنس بشر رسول خدایم، آن خدایی که فرمانروایی 
آسمانها و زمین از آن اوست، هیچ خدایی جز او نیست که زنده 

میراند، پس باید ایمان به خدا آرید و هم به رسول او کند و میمی
پیغمبر امّی )که از هیچ کس جز خدا تعلیم نگرفته( آن پیغمبری که 

او ایمان دارد، و پیرو او شوید، باشد که هدایت  بس به خدا و سخنان
 (.3) « .یابید

آن چه ضرورت این پژوهش را نشان می دهد تفسیر ها و برداشت 
های متفاوت از مسأله ایمان و رابطه آن با عمل می باشد که سبب 
افتراق میان امت اسالم گردیده است. بدین جهت ضرورت دارد تا 

 بررسی آراء دانشمندان اسالمی بپردازیم.با رویکردی نو به تبیین و 
 .سواالت پژوهش:

. مفهوم ایمان و عمل صالح چیست و مراتب ایمان از دیدگاه 1.2
 قرآن کریم و متکلمین شیعه چگونه توصیف شده است؟

های آن در قرآن کریم و  کالم شیعه .ماهیت ایمان و نشانه2.2
 چگونه تبیین شده است؟

نزد قرآن کریم و متکلمین شیعه امامیه .رابطه ایمان و عمل 3.2
 چگونه تبیین شده است؟ 

 
 پیشینه پژوهش

 (.1توشی هیکو ایزوتسو)« مفهوم ایمان در کالم اسالمی»کتاب 
ور ترین محشناس مشهور ژاپنی به اساسیاین کتاب، نوشته اسالم -

پردازد و در واقع تالش اسالم، یعنی ایمان، از بعد تحلیل مفهومی می
ه طرفی کامل بمتکلمان اسالمی را در فهم این مفهوم، انصافاً با بی

کشد. نویسنده در این کتاب توصیف مشروحی از جریان تصویر می
دهد.وی در آغاز به تاریخی پیدایش و سیر مفهوم ایمان به دست می

پردازد و نشان چگونگی پیدایش مساله ایمان در امت اسالمی می
موضوع از همان صدر اسالم در میان  ایندهد که چگونه می

 مسلمانان مطرح شده است.
 

عقل و ایمان از دیدگاه ابن رشد، صدرالمتالهین شیرازی و »کتاب 
 عالءالدین ملك اف(.« )ایمانوئل کانت

آنچه در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته؛ ارتباط عقل و ایمان  -
ایمان را از دیدگاه است که امکان و اندازه و چگونگی عقالنی شدن 

 ساز مورد بحث قرار داده است.سه فیلسوف مکتب
 

اه در دانشگ«موضوع ایمان و آثارآن»نامه پروانه، سمیه،که با در پایان
ی تحریر در آمده است رشتهبه 91حوزه ی علمیه خراسان در سال 

 گردد:بیان می

ز ایمان نخستین رکن کمال انسانی است. بدون آن هیچ عملی ا» -
شود. ایمان قرار گرفتن عقیده در قلب است انسان مورد قبول واقع نمی

مقتضای آن عقیده و به معنای باوری است که توأم با اقرار و عمل به
باشد. و با اسالم هم تفاوتی دارد. برخالف ایمان، اسالم امری می

ظاهری است به این معنا که هر کس شهادتین را بر زبان جاری کند، 
کند. ایمان از عمل جدا نیست، در مسلمان بر او صدق میعنوان 
های قرآن، ایمان و التزام به عمل را اساس پیشگیری از خسران آموزه

 .کندمعرفی می
 

نگاهی بر آثار ایمان از « سعادت دو گیتی»ای تحت عنوان، در رساله
اثر محبوبه صدفی که در  حوزه علمیه « منظر آیات و روایات 

 ارائه گردیده می خوانیم: 91سال خراسان در 
ایمان اعتقاد قلبی و اقرار به وجود خداوند متعال، پیامبران، ائمه » -

معصومین، کتب آسمانی و معاد است که عمل با اعضاء مؤید این 
عقیده است. ایمان درجات مختلفی دارد، گاه سطحی است و گاه 

گردد ل نمیای متزلزچنان عمیق است که با هیچ شبهه و حادثهآن
شود تا مؤمنان در زندگی دنیوی، قوه تمیز حق که این ایمان سبب می

مند شوند و اعمال صالح انجام داده و از باطل داشته و از عزت بهره
از ارتکاب گناه خودداری نمایند و به آرامش روحی و روانی؛ که 

ایمان در آخرت بهترین خواسته هر انسانی است، برسند. تجلی
در قیامت، قرار گرفتن در زمره صالحان و مأوی در بهشت  نورانیت

هاست را نصیب خواهد بود و مقام رضای الهی که اشرف نعمت
 «.مؤمن خواهد نمود

 
چاپ شده در پرتال  علوم انسانی «  اشتداد پذیری ایمان»در مقاله ی 
 اثر حجت اله آشوری؛   76شماره ی 

یعت الهی و اساس بندگی عنوان گوهر شردر این پژوهش ایمان به -
خدای متعال مسائل تفسیری و کالمی فراوانی را نزد دانشمندان 

خ ترین مسائل است و پاسبرانگیخته است. اشتداد پذیری ایمان از مهم
به آن در گرو تحلیل ماهیت ایمان و نسبت آن با اسالم است. این 

قرآنی نه مقاله با بیان اینکه دو مفهوم ایمان و اسالم در روی آورد 
مساوق و نه مترادف بلکه دو امر متمایز اما مرتبطند و اینکه ایمان 
هویتی مؤلُّف از تصدیق قلبی، اقرار زبانی و عمل است، مبنای قرآنی 

 (.4) .دهدنظریه اشتداد پذیری ایمان را نشان می
اثر سید حسن اسالمی اردکانی پذیرفته « معقولیت ایمان». مقاله  6.3

 مه علوم و حدیث، آمده است:شده در فصل نا
در برخی از روایات استداللی برای معقولیت اعتقاد به خداوند و  -

روز جزا ارائه شده است که مضمونی به این شکل دارد: اگر خدا و 
ایم و در روز جزایی در کار بود، ما از ایمان خود بهره فراوان برده

ایم. این سبك صورتی که باور ما خطا از آب درآمد، زیانی نکرده
استدالل، چندان مورد توجه متکلمان مسلمان قرار نگرفته است. با 

ای در فرهنگ مسیحی دارد که به این حال، این استدالل قرینه
بندی پاسکال معروف است و طبق پژوهش برخی از محققان شرط

های غزالی به فرهنگ مسیحی منتقل شده است. نوشته از طریق نوشته
ارش و تحلیل احادیث مرتبط، روایت مسیحی آن حاضر، پس از گز

را تحلیل کرده و اشکاالتی را که بر این استدالل شده است، 
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 73 شیعه کالم و قرآن دیدگاه از عمل و ایمان رابطه بررسی  

 1401 پاییز، 3، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

سنجد. بیشتر اشکاالتی که متوجه این گوید و قوت آن را میبازمی
توجهی به خصلت وکارکرد آن است.در نتیجه، استدالل شده، زاده بی

 یی خود را دارد.رسد که این استدالل همچنان کارآبه نظر می

 
 معناشناسی ایمان

 است.« أ م ن»از ریشه « افعال»ایمان، مصدر باب 
به معنای »أمن »در ثالثی مجرد عبارت است از »أ م نَ »مصدر 

، اسمی است «أمان»طمأنینه و آرامش نفس، و دو مصدر دیگر آن 
اسمی برای آن چه که »أمانه »برای حالتی که انسان در امن باشد؛ و 

شود )یعنی نسبت به آن دارای آرامش انسان نسبت به آن ایمن می
« وَتَخُونُوا أَمَانَات کُمْ»خاطر و اطمینان نفس است(؛ و مثال آن: 

های خود خیانت نورزید( یعنی آنچه که ( )و نیز در امانت27)انفال/
 (.5بر او ایمن شدید. )

معنای ایمن ایمان به »أمن، یومن، ایماناَ»در مصدر ثالثی مزید، 
 گردانیدن و باور داشتن است. 

نتیجه این که، أمن در ثالثی مجرد به معنای ایمنی و آرامش قلب و 
 در ثالثی مزید به معنای ایمنی دادن و آرامش بخشیدن است.

ی دو معنایی دارد؛ امانه که ضد خیانه و معنایش ریشه»أمن »ی واژه
 (6لی است. )آرامش قلب است؛ و دیگری به معنای باور قب

 یابن منظور در لسان العرب چهار استعمال مختلف برای سه کلمه
 نزدیك به هم، از یك ریشه ذکر کرده است:

 را به معنای مخالف ترس به کار برده. "امن "-1
 را به معنای ضد خیانت به کار برده. "امان "و  "امانت"-2
 را به معنای ضد کفر به کار برده. "ایمان "-3
را به معنای تصدیق، ضد تکذیب به کار برده  "ایمان "هم باز  -4

 (. 7است. )
از دیدگاه آرتور جفری فعل اصلی )أم نَ( با مشتقاتش عربی خالص 

ومشتقاتش: مؤمن و « آمن»ی باب ا فعال آن، یعنی است؛ اما صیغه
تر، های کهنرود از دیناند که گمان میایمان، اصطالحات فن دینی

ای که عمالً قرض رسد واژهبه نظر می»گوید: او میاخذ شده است. 
 (8« )ای حبشی بوده است.شده است، مؤمن )اسم فاعل( از واژه

وَ مَا »ی به آیه« تصدیق»لغت شناسان و اکثر علما در معنای ایمان به 
ولی تو را هرچند راستگو باشیم، باور (»17)یوسف / «. أنتَ بِمُومنٍ لَنَا

توان از آراء لغویان نمایند. آنچه را که میمیاستناد « دارینمی
مان ی ایتواند همان معنای دینی واژهبرداشت نمود این که، تصدیق نمی

تر را در خود باشد؛ زیرا ایمان در معنای دینی مفهومی فراتر و عمیق
 (.3جای داده است )
اهلل سبحانی نیز در مورد ریشه لغوی کلمه ایمان حضرت آیت

 "و الحصیله من کلماتهم أن الثالثی المجرد من ماده  "نویسد:می
یستعمل فی ضد الخوف کما قال سبحانه: )وَلَیُبَد ُّلَنَُّهُمْ م نْ بَعْد   "امن

( و اما المزید منه 55خَوْف هِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَن ی لَا یُشْرِکُونَ بِی شَیْئًا( )نور/ 
 ق کقوله سبحانه: )آمَنَفالمقرون بالباء او الالم یاتی بمعنی التصدی

(و قوله عز من قائل: )وَمَا 285الرَُّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْه  م نْ رَبُِّه ( )بقره / 
( و أما المتعدی بنفسه فهو بمعنی ضد 17أَنْتَ بِمُؤْم نٍ لَنَا( )یوسف / 

 (.9أخاف، کما عرفت. )
 

 معنای اصطالحی ایمان نزد قرآن کریم و مفسرین شیعی
 السالم( فرمود: ادق )علیهامام ص

اگر این کلمه را مردم شرق و غرب بگویند همه از ایمان بیرونند، »
ی ها را مؤمن نامیده، و در آیهولی خدا به خاطر همان اقرار زبانی آن

ها را فرماید: یا أَیُّهَا الَّذ ینَ آمَنُوا آم نُوا بِاهللِ وَ رَسُول ه ، ابتدا آندیگر می
فرماید باور اقرار زبانی، مؤمن نامیده، و سپس می به خاطر همان

معنای باور دل است، این آیه است یا أَیُّهَا  کنید. و امّا ایمانی که به
ی ها که باور کردند، و آیهالَّذ ینَ آمَنُوا آم نُوا بِاهللِ وَ رَسُول ه  یعنی آن

 . )آوریمدیگر: ما تا خدا را به آشکارا نبینیم به تو ایمان نمی

ی دیگر یا أَیُّهَا الَّذ ینَ آمَنُوا کنیم، و آیه.( یعنی تو را باور نمی55بقره/
آم نُوا یعنی ای کسانی که به زبان اقرار کردید، به دل باور کنید، پس 

ها پنهان، همان باور است و تصدیق شرایطی دارد که بدون آنایمان 
. «گیرد، و آن شرایط را در این آیه گرد آورده استایمان صورت نمی

(10) 
های برجسته شیعه در تفسیر، بر ابوالفتح رازی، یکی دیگر از چهره

حقیقت ایمان تصدیق به دل است؛ زیرا خداوند »این باور است که 
کند، آن را به دل اضافه مان را در قرآن ذکر میمتعال هر کجا ای
 فرماید: که مینموده است. چنان

 «مَنْ کَفَرَ بِاللَُّه  م نْ بَعْد  إِیمَان ه  إِلَُّا مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئ ن ُّ بِالْإِیمَانِ»
 (106)نحل/ 

نه آنکه به -هر کس بعد از آنکه به خدا ایمان آورده باز کافر شد»
  .«ن از روی اجبار کافر شود و دلش در ایمان ثابت باشدزبا
 (41)مائده/ « قَالُوا آمَنَُّا بِأَفْوَاه هِمْ وَلَمْ تُؤْم نْ قُلُوبُهُمْ»
هایشان که با زبان خود گفتند ایمان آوردیم؛و حال آن که دلآنان»

 «. ایمان نیاورده بود
 و نیز:

 (22)مجادله/« یَُّدَهُمْ بِرُوحٍکَتَبَ ف ی قُلُوبِهِمُ الْإِیمَانَ وَأَ» 
ها را با روحی از هاست که خدا ایمان را نوشته و آندر دل این»

 (.11«.  )جانب خود تائید کرده
شیخ ابوالفتوح با استناد به این آیات عالوه بر این که به استقرار ایمان 

کند، اقرار زبانی را نیز از ساختار درونی ایمان در قلب تأکید می
 کند.می خارج

ایمان اعتقاد است و اعتقاد کار دل است. اقرار زبانی »به باور او، 
ی ایمان است. اما عالمت اوست؛ برای دانستن دیگران و عمل نتیجه

هیچ یك جزء ایمان نیست. خداوند ایمان را با کردار نیکو با هم 
ه کیاد کرده است و اگر عمل جزء ایمان بود تکرار الزم نبود؛ چنان

)انعام/ «. فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ »فرماید:می
که در قرآن بسیار است، « الذین آمنو و عملو الصالحات»ی ( و آیه41

 (.11خود نشانگر خارج بودن عمل از عناصر مشکله ی ایمان است. )
کند. به باور عالمه طبرسی، ایمان را شناخت و باور ژرف معنی می

این مفسر حقیقت ایمان در شرع، معرفت به خدا، پیامبران و باور 
ها و مقرراتی است که آنان از سوی آفریدگار هستی به برنامه

اند؛ زیرا هر که چیزی را شناخت و به آن معرفت یافت، به آورده
آورد. این مفسر، دهد و بدان ایمان میمیطور طبیعی به آن گواهی 

داند؛ بلکه متعلقات ایمان را صرفاً تصدیق خدا و رسول و رسول نمی
کند، که از آن جمله است: تصدیق هر دیگری نیز برای آن ذکر می
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 و همکاران  رمضانیان علی  74

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 3, Autumn 2022 

آن چه که خداوند آن را از ملزومات ایمان برشمرده، اعم از تصدیق 
جهنم. وی ایمان به غیب را انبیاء مالئکه، کتب، رستاخیز، بهشت و 

کند؛ چرا که تصدیقِ خبردهنده از غیب از متعلقات ایمان ذکر می
 (.12بنا بر معرفت و ایمان است. )

عالمه طبرسی با استناد به آیات الهی، ایمان را از قصاوت قلب 
نحل/ »داند؛ زیرا در قرآن در وصف شخص مؤمن آمده است: می

ی گرامی اسالم با اشاره به سینه و پیامبر« 22مجادله/ »و « 106
ایمان «. االیمان سر و االسالم عالنیته»مبارک خویش فرمودند: 

واقعیتی است سری و نهانی، و اسالم جلوه و منشان آن است. گاه 
ن گویند و روشاقرار به یکتایی خدا و رسالت پیامبر )ص( را ایمان می

باشد، ایمان است که چنین اقراری اگر براساس شناخت و یقین ن
بدنی  یزبانی و ظاهری است. گاه با کنایه و اشاره به کارهای شایسته

شود؛ و لیکن فعل، به اتفاق اهل لغت، ایمان نیست؛ نیز، ایمان گفته می
 .(12باشد. )بلکه برخاسته از نوع خاصی از عقیده و ایمان به باور می

؛ است« در قلب گیر شدن اعتقادجای»از دیدگاه مؤلف المیزان، ایمان 
اشتقاق یافته، معنایش بر امنیت « أمن»ی از آنجا که این کلمه از ماده

کند؛ و مناسبتش این است که مؤمن موضوعات دادن داللت می
اعتقادی خود را از شك و تردید که آفت اعتقاد است، امنیت 

چنان دلگرمی و اطمینانی دارد که هرگز در بخشیده است. یعنی آن
شود؛ زیرا آفت اعتقاد، شك ش دچار شك و تردید نمیاعتقاد خوی

 (.13و تردید است. )
ونه گی فتح، در مقام تعریف از ایمان، اینایشان در ذیل تفسیر سوره

 کند: بیان می
ایمان به هر چیز عبارت است از علم به آن، به همراه التزام به آن، »
هر  طوری که آثار علمش در عملش ظاهر شود و مشخص استبه

یك از علم و التزام نامبرده، اموری است که شدت و ضعف 
پذیرد، ایمان، تنها صرف علم نیست؛ به دلیل آیات زیر که از کفر می

دهد که با علم به انصراف خود کافر و مرتد و ارتداد افرادی خبر می
شدند. پس معلوم شد که صرف علم به چیز دانست؛ بلکه باید ملتزم 

 «.د نیز باشد.مقتضای علم خوبه
از دیدگاه زمخشری ایمان به معنای تصدیق، متعدی به نفسه است و 

 (.14شود. )اگر با باء متعدی شود، متضمن معنای اقرار و اعتراف می
 گوید: زمخشری در پاسخ به سؤال ایمان چیست؟ می

این که شخص معتقد به حق باشد، با زبانش اقرار کند و با عملش »
للی در اعتقادش وجود داشته باشد، منافق است. تصدیق کند. اگر خ

اگر با زبانش اقرار نکند، کافر است. و اگر قصور در عملش باشد، 
 «.فاسق است.

ابن منیر معتقد است زمخشری در تعریف خود، تصدیق را بهره و 
گونه اثبات کند اگر عمل صالح نباشد، دهد؛ تا اینحظ عمل قرار می
 (.4رود. )تصدیق از بین می

 گوید: سوره یونس می 8ی  زمخشری در تفسیر آیه
ی دهد آن نوع ایمانی که انسان را شایستهآیه به نحو قطعی نشان می»

کند؛ ایمانی دریافت هدایت، امداد و نور الهی در روز رستاخیز می
مشروط است؛ یعنی ایمانی همراه با اعمال صالح، با این استلزام، امداد 

ه انسانی که ایمانش با عمل صالح همراه نباشد، اعطا الهی و نور الهی ب
 (.14« )نخواهد شد.

 درجات ایمان و مراتب آن
همان طوری که در بحث ارتباط بین اسالم و ایمان بیان شد، برای 
هر یك از ایمان و اسالم مراتب مختلفی است که بعضی فوق دیگری 

 این که آدمی ی اول از اسالم عبارت است ازاست، بیان شد که مرتبه
ظاهر تسلیم دستورات دین کلمه شهادتین را بر زبان جاری کند، و به

ایمان گردد. دنبال این مرتبه، مرتبه دوم اسالم است که اولین مرتبه 
شود و آن عبارت است از این که گوینده شهادتین قلباً به شمرده می

چرا چون و مضمون آن دو شهادت معتقد شود و به طور اجمال و بی
یل طور تفصقبول داشته باشد که اسالم دین حق است، هر چند که به

ی دین معتقد نشده باشد، به همین جهت است ی عقاید حقهبه همه
ی یوسف )ع( این معنا را ممکن شمرده که ایمان ی سورهکه در آیه

 شود، و فرموده:ای از جهات با شرک جمع میبه خدا از پاره
 (106یوسف/ «) ثَرُهُمْ بِاللَّه  إِلَّا وَهُمْ مُشْرِکُونَوَمَا یُؤْم نُ أَکْ»
آورند مگر آنکه مشرک باشند و و اکثر خلق به خدا ایمان نمی»

 .«جز خدا امور دیگر را نیز مؤثر در انتظام عالم دانند

که قهراً  –کند تدریج صفا و نمو پیدا میو این مرحله از ایمان به
 –ی امور عالم است، زیرا برگشت تمامی امور به خداست همه
چون و چرا تسلیم خدا شود و هر درجه که اسالم آدمی باالتر بی

شود، یعنی دارای ایمانی برود یك درجه نیز به ایمان او اضافه می
ا ی خدگردد، تا آن جا که بندهمناسب با لوازم ان مرتبه از اسالم می

شود و حقیقتاً معنای او هست تسلیم امر پروردگارش می به حقیقت
 داند.خود را عبد و خدا را اله و معبود خود می

زند، در برابر هیچ این جاست که دیگر اعتراض و خشم از او سر نمی
شود و بر هیچ امری از قضاء و قدر و حکم پروردگارش ناراحت نمی

مقابل این مرحله از کند. در های او اعتراض نمییك از خواسته
تسلیم ایمانی قرار دارد که همان یقین به اهلل است، و یقین به تمامی 
آن چه که به اهلل برگشت دارد، و این ایمان کاملی است که 

رسد و دیگر نقصی در ی آن عبودیت عبد به حد تمام میوسیلهبه
 ماند.ایمانش باقی نمی

 : ی چنین ایمانی فرمودهخدای تعالی درباره
فلَا وَرَبُِّكَ لَا یُؤْم نُونَ حَتَُّى یُحَک ُّمُوکَ ف یمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَُّ لَا یَجِدُوا »

 ( 65نساء/«.) ف ی أَنْفُس هِمْ حَرَجًا م مَُّا قَضَیْتَ وَیُسَل ُّمُوا تَسْل یمًا
نه چنین است، قسم به خدای تو که اینان )به حقیقت( اهل ایمان »

ر خصومت و نزاعشان تنها تو را حَکَم کنند شوند مگر آنکه دنمی
گاه به هر حکمی که کنی اعتراض نداشته، کامالً )از دل و جان( و آن

 «.تسلیم )فرمان تو( باشند
 ای نزدیك به اینرسد که همین مرتبه از ایمان و یا مرتبهبه نظر می

( 63)یونس/ «الَُّذ ینَ آمَنُوا وَکَانُوا یَتَُّقُونَ»ی شریفه مرتبه، مراد آیه
باشد، چون گفتیم ایمان در این جمله ایمانی است بعد از تقوای مستمر 

 (.13نه ایمان ابتدایی که ایمان مرتبه اول است. )
بیان شده است. « افضل االیمان»یك دسته از روایات تحت عنوان 

عنوان افضل ایمان قلمداد شده است، طبعاً بدین اگر برخی امور به
درجاتی خواهد داشت که افضل آن امور مذکور معناست که ایمان 

 در این دسته از روایات است. مثالً رسول گرامی اسالم فرمودند:
 (15«)افضل االیمان الصبر و السماحه»

 ی ایمان صبر و گذشت است(. )باالترین درجه
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 75 شیعه کالم و قرآن دیدگاه از عمل و ایمان رابطه بررسی  

 1401 پاییز، 3، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 فرمایند: چنین ایشان در حدیث دیگری میهم
ور حق کنی، در هر ی ایمان این است که درک حض)باالترین درجه

 حال که باشی(. )همانجا(
 کند: امام سجاد در دعای مکارم اخالق به پیشگاه خدا عرض می

)صحیفه «. اَللهمَ صَل علی مُحَمَد وَ آله  وَ بَلغ با یمانی أکملَ االیمانِ»
 سجادیه(

اولین درخواستی که پس « مکارم االخالق»امام سجاد )ع( در دعای 
 د: گویفرماید این است که میشگاه خداوند میاز ذکر صلوات از پی

 «ترین مدارج آن برسانبارالها!  ایمان مرا به کامل»
این دعا حکایت از درجات و مراتب ایمان دارد و امام )ع(. از خدا 
باالترین درجات و مراتب آن را خواستار است. در این جا جهت 

امی ه از اولیاء گروقوف بر مراتب باالتر ایمان به بعضی از روایات ک
 شود.اسالم آمده اشاره می

« أح بُ أن یَکمُلَ ایمانی»عن النبی )ص( فی جواب رجل ساله فقال 
 (16«. )حَسّن خُلق كَ یَکمُل أیمانُكَ»قالَ 

أَلَمْ یَأْنِ ل لَُّذ ینَ آمَنُوا أَنْ »ی: حضرت امام خمینی )ره( در تفسیر آیه
 فرماید: ( می16)حدید / « تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ ل ذ کْرِ اللَُّه  وَمَا نَزَلَ م نَ الْحَقُِّ

 اهلل علیه و آلهشاید ایمان صوری، که همان اعتقاد بما جاء النبی صلی
مالزم با یك مرتبه از خشوع است، یا  مقصود باشد، و اال حقیقتی

مراتب کامله باشد. چنان ی شریفه، خشوع بهآن که خشوع در آیه
چه عالم را گاهی اطالق کنند بر کسی که از حد علم به حد ایمان 

إِنَُّمَا یَخْشَى اللَُّهَ م نْ ع بَاد ه  »رسیده باشد و متحمل است در شریفه 
ها باشد و در لسان کتاب و سنت به آن( اشاره 28)فاطر/ « الْعُلَمَاءُ

 مراتب مختلفه اطالق شده است. علم و ایمان و اسالم به
الطرق الی اهلل بعدد »آن گاه امام خمینی )ره( بعد از ذکر این حدیث: 

یکی از »فرماید: در مراتب مقامات اهل سلوک می« انفاس الخالئق
سلوک علمی و چنان است که به ی علم است و آنآن مراتب مرتبه

برهان فلسفی ثابت نماید ذلت عبودیت و عزت ربوبیت را پس 
سالك نباید گول شیطان را در این مقام خورد از حق و حقیقت 

واسطه کثرت علم غزوات آن وقوت برهان محجوب شود و از به
سیر در طلب باز ماند، و دامن همت به کمر بندد و از جدیت در 

د و خود را به مقام دیگر که مقام طلب مطلوبی حقیقی غفلت نورز
چنان است که آن چه را عقل با قوت برهان و دوم است برساند. آن

سلوک برهان و سلوک علمی ادراک کرده با قلم عقل به صفحه 
قلب بنگارد و حقیقت ذل عبودیت و عز ربوبیت را به قلب برساند 

 و از قید و حجت علمیه فارغ گردد. 
 صول ایمان به حقایق است. ی مقام دوم حپس نتیجه

اطمینان و طمأنینه نفس، است که در حقیقت مرتبه »مقام سوم، مقام 
 أَوَلَمْ تُؤْم نْ قَالَ بَلَى وَلَک نْ»کامله ایمان است. قال تعالی مخاطباً لخلیه: 

( و شاید اشاره با این مرتبه نیز پس از این 260)بقره/« ل یَطْمَئ نَُّ قَلْبِی
 بیاید. 
ای است که آن نوری است الهی و تجلی« مشاهده»هارم، مقام مقام چ

است رحمانی که تبع تجلیات اسمائه و صفات در سر سالك ظهور 
کند و سرتا پای قلب او را به نور شهودی منور نماید و در این مقام 

ای قرب نوافل )کنت سمعه درجاتی است کثیره، و در این مقام نمونه
( به روز کند سالك خود را مستغرق بحر 17و بصره و یده و ...( )

در  «قدر»الیتناهی ببیند، و پس از آن بحری است عمیق که از اسرار 
 (.18ای کشف شود )آن شمه

 امام صادق )ع( فرمود: 
-2نیکوکاری -1خدای عزوجل ایمان را هفت سهم کرد:

بردباری )حلم(. پس  -7علم  -6وفا  -5رضا  -4یقین -3گوییراست
ن مردم تقسیم فرمود، به هر کس سهم داد، بعضی دو سهم آن را میا
ای سه سهم تا به هفت سهم قسمت کرد، سپس فرمود، به و به دسته

ی دو سهم تحمیل نکنید ونه اندازهکسی که یك سهم ایمان دارد و به
ی سه سهم، که سنگین بارشان اندازهبه کسی دو سهم دارد و به

چنین تا هفت سهم برسند )یعنی بر خواهد کرد و آن گاه فرمود: هم
ی اندازهاندازه چهار سهم عمل نکنید و بر چهار سهمی بهسه سهمی به

 (.17اندازه شش سهم و بر او اندازه هفت سهم(. )پنج سهم و بر او به
نویسنده کتاب )پرواز در ملکوت( از حضرت امام خمینی )ره( نقل 

 کند:می
ها و درجات ایمان آمیخته با شك فرماید: که اوائلیکی از علما می

ای درجات ها است، برحسب اختالف مراتب که هر مرتبهشبه
ی ایمان با مرتبه متناسب با آن از شك و شبه آمیخته است و اولیه

وَما یُوم نُ أکثَرُ هُم »حتی ممکن است به شبه شرک نیز توأم باشد 
ود، شعبیر به اسالم میغالباً از این مرتبه ت« باهلل اال وَهُم مُشرِکُونَ

 فرماید:خدا تعالی می
قَالَت  الْأَعْرَابُ آمَنَُّا  قُلْ لَمْ تُؤْم نُوا وَلَک نْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَُّا یَدْخُلِ »

 (14)حجرات/ «. الْإِیمَانُ ف ی قُلُوبِکُمْ
اعراب )بر تو منُّت گذارده و( گفتند: ما )بی جنگ و نزاع( ایمان »

بگو: شما که ایمانتان )از زبان( به قلب وارد نشده به حقیقت آوردیم، 
 .«اید لیکن بگویید ما اسالم آوردیمهنوز ایمان نیاورده
 فرماید: و امام صادق )ع( می

ف ی  اَلْإِساْلَمَ بِدَرَجَةٍ إِنَّ اَلْإِیمَانَ یُشَارِکُ اَلْإِساْلَمِ وَ اَلْإِیمَانُ أَرْفَعُ م نَ»
الَ یُشَارِکُ اَلْإِیمَانَ ف ی اَلْبَاط نِ وَ إِنِ ا جْتَمَعَا ف ی اَلْقَوْلِ  اَلْإِساْلَمَ اَلظَّاه رِ وَ
 (17«. )وَ اَلصِّفَةِ

ایمان از اسالم یك درجه باالتر است زیرا ایمان با اسالم در ظاهر »
شریك است ولی اسالم با ایمان در باطن شریك نیست هر چند در 

 «شوند.گفتار و کردار با هم جمع 
نصیرالدین طوسی )ره( در کتاب شریف اوصاف االشراف در خواجه

بیان مراتب ایمان گفتاری شیرین دارد. ایشان در این زمینه 
 فرمایند: می
و باید دانست که ایمان را مراتب است، از همه کمتر ایمان به زبان »

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا آم نُوا بِاللَّه  وَ رَسُول ه  وَ الْک تابِ الَّذی نَزَّلَ »است که 
قالَت  الْأَعْرابُ »( عبارت از آن است، و امر 136)نساء/ « رَسُول ه  عَلی

«  کُمْقُلُوبِ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْم نُوا وَ لک نْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا یَدْخُلِ الْإیمانُ فی
( اشاره به همان است. و باالی آن ایمان به تقلید است 14)حجرات/ 

اما زوالش ممکن بود چون  و آن تصدیق جازم باشد به آن چه باید. و
تصدیق جازم حاصل شود هر آینه آن تصدیق مستلزم عمل صالح باشد 

و آن مقارن به « یومنون بالغیب»و از آن بهتر ایمان غیب است که 
عبارتی باشد در باطن مقتضی بثوب ایمانی کانه من وراء حجاب و 

 از این جهت مقرون به قید باشد.
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 و همکاران  رمضانیان علی  76
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إنَُّمَا »انی که در حق ایشان فرموده است تر، ایمان آنو از این کامل
الْمُؤْم نُونَ الَُّذ ینَ إِذَا ذُک رَ اللَُّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُل یَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ 

ایمان به کمال و در این مرتبه« زَادَتْهُمْ إِیمَانًا وَعَلَى رَبُِّهِمْ یَتَوَکَُّلُونَ
 (2یقینی. )انفال/ رسد و متصل باشد به ایمان می

و آن چه در سلوک کمتر از آن نشاید ایمان به تقلید است و ایمان 
وما یومن »به غیب، چه ایمان به زبان تنها ایمان به حقیقت نباشد، 

( اشارت به آن است، 106)یوسف/ « اکثر هم باهلل اال و هم مشرکون
و هرگاه اعتقاد جزمی حاصل باشد به آن که کامل مطلق، یعنی 

فریدگاری هست، با سکون نفس سلوک ممکن باشد، و حصول آن آ
 به غایت آسان باشد و به اندک سعی حاصل شود.

از خصوصیات واضح ایمان در قرآن این است که ایمان قابل افزایش 
 فرماید:که کاهش پذیر نیز هست. قرآن میاست، چنان

مَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِیمَانًا الَُّذ ینَ قَالَ لَهُمُ النَُّاسُ إِنَُّ النَُّاسَ قَدْ جَ»
 (173؛ )آل عمران/«وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَُّهُ وَن عْمَ الْوَک یلُ

ها گفتند: لشکری بسیار بر مؤمنانی که چون مردم )منافق( به آن»
علیه شما مؤمنان فراهم شده، از آنان در اندیشه و بر حذر باشید، 

 انشان بیفزود و گفتند: تنها خدا ما را کفایت کند)این تبلیغات( بر ایم
 «و او نیکو وکیل و کارسازی است.

إِنَُّمَا الْمُؤْم نُونَ الَُّذ ینَ إِذَا ذُک رَ اللَُّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُل یَتْ عَلَیْهِمْ »
 (2 ؛) انفال/«آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِیمَانًا وَعَلَى رَبُِّهِمْ یَتَوَکَُّلُونَ

هایشان ترسان مؤمنان حقیقی آنانند که چون ذکری از خدا شود دل»
ها تالوت کنند بر مقام و لرزان شود و چون آیات خدا را بر آن

 «کنند.ایمانشان بیفزاید و به خدای خود در هر کار توکل می

روشنی داللت دارد که ایمان ذو مراتب است. گونه از آیات بهاین
توان فهمید که ایمان گذاردن آیات مربوط میهمچنین از کنار هم 

مؤمنان دارای تشکیك و درجات است. و گاهی مؤمنان تا بدان جا 
 آزارد و اینکنند که هیچ حزن و خوفی جانشان را نمیتعالی پیدا می

 گیرند.دسته از مؤمنان در زمره بندگان خاص خدا قرار می
 

 الم شیعهماهیت ایمان از منظر قرآن کریم و بر اساس ک
     (13)ایمان از دیدگاه عالمه طباطبایی

دیگر نوبت آن رسیده است که دیدگاه عالمه را بررسی کنیم که از 
رود ارائه ترین علمای امامیه در عصر حاضر به شمار میبرجسته

فی را از مفهوم یدهیم، ایشان در جاهای مختلف تفسیر المیزان تعار
تعابیر ایشان از مفهوم ایمان مختلف است. اند و لذا ایمان ارائه داده

، کند و آن اینکهی تعابیر ایشان اشاره به یك امر داللت میلکن همه
ای که داند، اما نکتهتصدیق و معرفت را از عناصر اصلی ایمان می

حائز اهمیت از نظر آن است که هر تصدیق و معرفت را ایمان 
ت همراه با تسلیم و این داند، بلکه ایمان عبارت است از معرفنمی

الجمله التزام عملی داشته شود که انسان فیتسلیم زمانی حاصل می
د: گویباشد و بر اساس مقتضیات تصدیقش عمل کند چنانکه می

ایمان عبارت است از اذعان و تصدیق به چیزی همراه ملتزم بودن »
به لوازم آن پس ایمان به خدا در عرف قرآن عبارت است از تصدیق 
به وحدانیت خدا و پیامبران او و روز آخرت و به آنچه پیامبرانش 

( عالمه نظر به دیدگاه  13«)اند همراه با التزام اجمالی.آورده
ی دانستند در مواردی متعددپیشینیان که ایمان را با معرفت برابر می

 ایمان به خدا ادراک و علم به حقانیت او نیست،»کند که تأکید می
شود مثل ادراک گاهی با استکبار و جحد جمع می چرا که مجرد

 :ی شریفهآیه
 (  14 /)نمل« موَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَیْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُ» 
هایشان بدان یقین داشتند، از گمان کسانی که پس از آنکه دلبی»

 « اندروی ظلم و تکبر آن را انکار کرده
 فرمایند: یا در این آیه می

 الشَُّیْطَانُ الْهُدَى لَهُمُ تَبَیَُّنَ مَا بَعْد  م نْ أَدْبَارِه مْذ ینَ ارْتَدُُّوا عَلَى إِنَُّ الَُّ»
 ( 25/)محمد« لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ سَوَُّلَ

آنان که پس از بیان شدن راه هدایت بر آنها باز به دین پشت کرده  »
گر ساخت و به آمال و مرتد شدند شیطان کفر را در نظرشان جلوه

  «.شان دادو آرزوهای دراز فریب
در این آیات با این که علم و یقین به حقانیت خدا برای حصول ایمان 

 مقتضای آنباید بهو مؤمن شمرده شدن کافی نیست، بلکه انسان 
ثار ای که آگونهمعرفت ملتزم باشد و دل در گرو آن داشته باشد به

دیگر، عبارتعملی هر چند به نحو اجمالی بر آن مترتب باشد، به
و  ی آن تمکینمعرفت باید به همراه پذیرش و تسلیم باشد و نشانه

 ااطاعت سایر قوا و جوارح است. به این ترتیب کسی که شناخت پید
مقتضای آن، یعنی بندگی کند غیر از خدای تعالی خدای نیست و به

و عبادت در برابر او، ملتزم باشد مؤمن است اما اگر شناخت پیدا 
کند و هیچ اثری از بندگی در او مشاهده نشود عالم به وجود خدا 

شود، پس از آنجا که ممکن است علم هست اما مؤمن محسوب نمی
داند سخن کسانی که ایمان را از عمل می با کفر جمع شود، بطالن

شود، منافق ممکن است شود، زیرا عمل با عمل نیز جمع میروشن می
با توجه به آنچه  .(13عمل صالح انجام دهد اما ایمان نداشته باشد. )

ی بیان شد تحقق ایمان از نظر عالمه مترتب بر این است که در وهله
یعنی خدا، پیامبران، کتب الهی نخست انسان نسبت به متعلق ایمان، 

ی دوم و مالئکه و روز آخرت معرفت پیدا کند و در مرتبه
مقتضای این معرفت سر تعظیم فرود آورد و تسلیم شود و خود را به

ی آن ملزم سازد که به اوامر و نواهی الهی تن در دهد که الزمه
بینیم که هر جا صفات نیك اعمال صالح است و لذا قرآن را می

گوید: دنبال شمارد و یا از پاداش جمیل آنان سخن میمؤمن را می
من عمل »فرمایند: کند، مثالً میایمان، عمل صالح را هم ذکر می
هر کس یا هر که عمل صالح « صالحاً من ذکر او انثی و هو مؤمن

طور انجام دهد چه مرد و چه زن در حالی که ایمان داشته باشد ما به
 فرمایند: کنیم( و یا میت طیب زنده میقطع او را به حیا

 ( 29 /)رعد« الَُّذ ینَ آمَنُوا وَعَم لُوا الصَُّال حَات »
 «آنان که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند.»
داند، هر حال ایشان تصدیق و معرفت را از عناصر اصلی ایمان میه ب

 و چنینیعنی هر علم و معرفتی که توأم با آرامش و اطمینان باشد 
ی ایمان در قرآن باشد و واژهآرامش منفك از التزام به لوازم آن نمی

اند همراه با به معنای تصدیق هر حکمی که فرستادگان او آورده
( با توجه به  259، ص 18، ج همان«)الجمله عملی استپیروی فی

دهد فرمایشات عالمه معرفت پایه و اساس تصدیق قلبی را تشکیل می
شود، وی معرفت را رفت ایمان و تصدیق قلبی حاصل نمیو بدون مع

داند و عنصر دوم راهمان تصدیق قلبی باشد جزء ایمان کار عقل می
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 77 شیعه کالم و قرآن دیدگاه از عمل و ایمان رابطه بررسی  

 1401 پاییز، 3، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

داند، یعنی همان مسمی ایمان و عنصر سوم را که همان التزام می
دانند و عنصر چهارم را که عمل باشد باشد، نیز از اجزاء ایمان می

 اند.داز آثار و لوازم ایمان می
 

    (19) ایمان از دیدگاه شهید مطهری
حقیقت ایمان تسلیم قلب است، تسلیم زبان یا تسلیم فکر »نویسد: می

و عقل، اگر با تسلیم قلب توأم نباشد، ایمان نیست، تسلیم قلب مساوی 
است با تسلیم سراسر وجود انسان و نفی هر گونه جحود و عناد، 

حتی از لحاظ عقلی و منطقی ممکن است کسی در مقابل یك فکر، 
تسلیم گردد، ولی روحش تسلیم نگردد تا آنجا که شخص از روی 

ورزد و یا به خاطر منافع شخصی زیر بار تعصب، عناد و لجاجت می
رود، فکر و عقل و اندیشه تسلیم است، اما روحش متمرد حقیقت نمی

ا رو طاغی و فاقد تسلیم است و به همین دلیل فاقد ایمان است، زی
حقیقت ایمان، همان تسلیم دل و جان است پس ایشان با استدالل به 

شناخت و به روز رستاخیز دارد: شیطان خدا را میآیات بیان می
ام شناخت و مقو اوصیای پیامبران را کامل می یامبراناعتقاد داشت، پ

ها را اعتراف داشت و در عین حال خدا او را کافر نامیده آن
شود، تنها شناسایی و معرفت، یعنی تسلیم علوم می( پس م 34/)بقره

فکر و ادراک، برای اینکه موجودی مؤمن شناخته شود کافی نیست 
 (19چیزی دیگری الزم است )

 
    (20یزدی ) مصباحعالمه محمد تقی ایمان از دیدگاه 

نویسد: ایمان حالتی است قلبی و روانی که در اثر دانستن یك می
شود و با شدت و ضعف هر یك ن حاصل میمفهوم و گرایش به آ

پذیرد و اگر انسان از وجود چیزی از این دو عامل، کمال و نقض می
تواند ایمان به آن پیدا کند، صورت ظنی، آگاه نباشد نمیهر چند به

کند، زیرا ممکن است امر مورد ولی تنها آگاهی و اطالع کفایت نمی
و گرایش به ضد آن داشته آگاهی یا لوازم آن خالف دلخواهش باشد 

باشد و از این رو تصمیم بر عمل کردن به لوازم آن نگیرد حتی تصمیم 
ی چنانچه قرآن کریم درباره« ها بگیردبر عمل کردن بر ضد آن

 فرمایند: فرعونیان می
 (  14 /)نمل« موَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَیْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُ»
تری جوی انکار کردند در حالی که آیات الهی را از روی ستم و بر»

 «ها یقین پیدا کرده بودندبه آن
 و حضرت موسی )ع( خطاب به فرعون فرمود: 

« وَالْأَرْضِ السَُّمَاوَات  رَبُُّ إِلَُّا ؤُلَاء قَالَ لَقَدْ عَل مْتَ مَا أَنْزَلَ هَ»
 (  102/)اسراء

یات آ ای که اینموسی به فرعون پاسخ داد که تو خود کامال دانسته»
 را برای هدایت و بینایی )خلق( جز خدای آسمانها و زمین نفرستاده

»....  
پس قوام ایمان به گرایش قلبی و اختیارات است بر خالف علم و 

توان ایمان شود و از این رو میآگاهی که بدون اختیار هم حاصل می
دانست، یعنی با توسعه در مفهوم « عمل قلبی و اختیاری»را یك 

 .(20«. )ی عمل به شمار آوردایمان را هم از مقوله« عمل»
 

    (21مجتهد شبستری )ایمان از دیدگاه 
ی اصلی ایمان مجذوب شدن و منعطف شدن از نظر شبستری، جوهره

ای ونهگخاطر پیدا کردن به یك مرکز خطاب کننده است، بهیا تعلق
مام یعنی اهتدهد و ایمان، که این وابستگی نهایی آدمی را تشکیل می

( او معتقد است که در تعریف ایمان بدون مراجعه 21) مجذوبانه.
به آثار دیگران، باید به آن حوادثی که در صدر اسالم، اتفاق افتاده 
است، توجه ویژه مبذول داریم و آن حوادث را بازسازی کنیم و 
بگذاریم که خود آن حوادث، برای ما داستان جذاب ایمان را بازگو 

های خاص همراه است فرضزیرا آثار دیگران، همیشه با پیشکنند، 
شوند. این نوع نگاه، در که مار ا از حقیقت ایمان دور و دورتر می

واقع، برآیند یك سری مبانی مهم است که در جای خود، باید به آن 
 پرداخته شود. 

. 1از نظر وی، برای فهم حقیقت ایمان، باید به دو منبع مراجعه کرد 
های متکلمان و عارفان و و سنت از یك طرف دیدگاه کتاب

. تجربیات دینی مسلمانان که بستری 2فیلسوفان، از طرف دیگر؛ 
 (.21) تاریخی را به وجود آورده است

سندد پآید که وی، منبع دوم را بیشتر میاز تعریف فوق چنین برمی
های دینی که یکی از مبانی ایشان و با دیدگاهش در بحث تجربه

ی ایمان است، سازگارتر است: زیرا از نگاه او، ایمان تصدیق درباره
و باوری که متعلق آن، یك گزاره باشد، نیست. شبستری به بعد 
معرفتی و ساختاری ایمان کاری ندارد، بلکه به اقبال انسان کار دارد 

 گوید:و به همین دلیل است که می
ماجاء تصدیق ب»مان را لذا متکلمان به بعد معرفتی توجه کردند و ای»

ی زیست شده اند، ولی عرفا، به بعد تجربهتعریف کرده« النبی
 (.21« )دادندمسلمانان اهمیت می

 . دیدگاه قرآن کریم و  شیعه در باب رابطه ایمان و عمل 5
 
 یدگاه علمای امامیه در ارتباط با ایمان و عملد

 مبانی به عمل، و ایمان رابطه خصوص در شیعه دیدگاه بیان از قبل
 هر ببا در شیعی متکلمین.  پردازیم می خصوص این در شیعه فکری
 ترکیبی روش به( ع) بیت اهل مکتب از تأسی به کالمی مسأله
 و افراط هرگونه از و جامع روش، روشی این جویند. می تمسك
 نقل و عقل یعنی خداوند های حجت بر چون است؛ دور به تفریطی
 دارد. تکیه

 و تنگاتنگ رابطه یك را عمل و ایمان بین رابطه شیعه مکتب 
 حدودی تا اعتدالی دیدگاه اتخاذ در هرچند شیعه داند. می دائمی
 و آیات با همسو کامال رویکردی اما، است معتزله دیدگاه به شبیه

 دارد. روایات
 چند هر. است ایمان اصالت به قائل خصوص این در شیعه مکتب
 اسالم داند؛ در نمی صالح عمل از جدا هرگز را واقعی و راستین ایمان
 دونب یکی اسالم در و دارند یکدیگر با تنگاتنگی ی رابطه دو این

 عصر سوره در قرآن خود آنکه چه(.15.)نیست پذیرفته دیگری
 عملوا و آمنو الذین اال*خسر لفی االنسان ان»:  است فرموده3آیه

 (2/3عصر/«)الصالحات
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 و همکاران  رمضانیان علی  78

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 3, Autumn 2022 

 صالح عمل و ایمان میان دائمی و مستحکم پیوند به تنها نه شیعه
 و مختلف مراتب دارای نیز را صالح عمل بلکه خود دارد، تاکید

 :دارد مراتبی سلسله ایمان که هم چنان. داند می تشکیکی
 «مایمانه مع ایمانا لیزدادوا المومنین قلوب فی السکینه انزل الذی هو»

 بر ایمانی تا آورد مومنان های دل بر را آرامش که خدایی اوست
 (4)فتح/.شود افزوده ایمانشان

 و ینهسک این با اولیه ایمان آن: بگوییم توانیم می آیه این تحلیل در
 .شود می تر متعالی است، خداوند غیبی امدادهای از که الهی آرامش

در ادامه دیدگاه برخی متکلمین امامیه را مورد بررسی قرار می 
 دهیم: 

 
 در ارتباط با ایمان و عمل دیدگاه شیخ مفید

شیخ مفید معتقد است جایگاه ایمان بدون در نظر گرفتن چیزی در 
 دل است و عمل به طاعات از لزومات و ثمرات ایمان است.

استدالل وی این است که خداوند در قرآن کریم در آیاتی بسیاری  
 ( و...8(، )بینه/3فرماید.)عصر/بعد از ایمان عمل صالح را بیان می

شود که عمل صالح غیر از ایمان است. اگر عمل صالح پس معلوم می
خودش جز ایمان بود در آن صورت باید بگوئیم: عمل صالح که 
خودش جز ایمان است عطف به نفس خود، یعنی ایمان شده است؛ 

 .«در حالی که عطف شیئی به نفس خود از نظر ادبی، صحیح نیست
 با ایمان و عمل . دیدگاه سید مرتضی در ارتباط 3.5

 سید مرتضی معتقد است:
بدان که ایمان همان تصدیق قلبی است و برای کسی که عارف به » 

خدا بوده و هر آن چه که معرفت آن را واجب کرده تصدیق داردکه 
شود اعتباری نیست، مؤمن بوده و به آن چه که بر زبانش جاری می

ل از تعریف سید مرتضی استدالل مرجئه را بر درستی جدایی عم
کند. اگر طاعتی ایمان باشد، یا بعض ایمان گونه ذکر میایمان این

گویند. باید هر معصیتی کفر باشد، یا بعضی گونه که معتزله میآن
 توان آن را پذیرفت.ای است که به هیچ روی نمیکفر و این الزمه

 اند:همچنین مرجئه به این آیات استناد کرده
 وَلَمْ یَلْبِسُوا إِیمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئ كَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَالَُّذ ینَ آمَنُوا » 
 (82)انعام/« 
 «ها که ایمان آوردند و ایمان خود را با شرک و ستم نیالودند.آن»
 و آیاتی دیگر نظیر: 
 حْدَاهُمَاإِ بَغَتْ فَإِنْمَا وَإِنْ طَائ فَتَانِ م نَ الْمُؤْم ن ینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْل حُوا بَیْنَهُ» 

 (9)حجرات/ «اللَُّه  أَمْرِ إِلَى تَف یءَ حَتَُّى تَبْغ ی الَُّت ی الْأُخْرَى فَقَات لُوا عَلَى
هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم نزاع و جنگ بپردازند، ان ها را 
آشتی دهید و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کند، با گروه 

 کنید تا به فرمان خدا باز گردند.متجاوز پیکار 
از این آیات مساله جدائی ایمان از عمل و امکان آمیختگی ایمان و  

 اند.ظلم را اثبات کرده

ها را قبول کرده و رای سید مرتضی با نقل این دالیل در واقع آن -2
پذیرد صدرالدین معتزله را درمساله خلود در آتش برای فاسق نمی

که آیات داللت روشن دارند بر این»است که شیرازی: وی معتقد 
محل ایمان قلب است همچنین بسیاری از آیات عمل صالح بر ایمان 
عطف شده است و در برخی آیات، ایمان با معصیت جمع شده است، 

دهد که اند و این نشان میکار مؤمن خوانده شدهیعنی فاسق و گناه
 عمل بیرون از متن ایمان است.

     (13عالمه طباطبائی در ارتباط با ایمان و عمل ). دیدگاه 4.5
دیدگاه عالمه طباطبایی در مورد نظرات کالمی هم چون  رابطه 

 ایمان و عمل و مراتب آن ذیل مباحث تفسیری وی سامان یافته است.   
إِنَُّ الَُّذ ینَ آمَنُوا وَعَم لُوا الصَُّال حَات   »سوره یونس 9عالمه در ذیل آیه 

 « النَُّع یمِ جَنَُّات  ف ی الْأَنْهَارُ تَحْت هِمُ م نْ تَجْرِیمْ رَبُُّهُمْ بِإِیمَان هِمْ  یَهْد یهِ
چرا خداوند مؤمنین را به ایمان و اعمال صالحه توصیف کرده ولی 

سوی خودش را تنها به ایمان نسبت داده؟ چنین بیان می هدایت به
برد ایمان مقرب باال میی خدا را به مقام تنها عاملی که بنده»نماید: 

نقش ندارد، تنها نقش اعمال صالح یاری دادن به  است و اعمال صالح
 ایمان و نتیجه رساندن آن در بعد عمل است. 

بنابراین از دیدگاه عالمه طباطبایی آن چه سبب نیل به قرب الهی 
می گردد، ایمان انسان است و عمل صالح نقش تکمیل کننده و یاری 

 را دارد.  دهنده ایمان 
یَرْفَعِ اللَُّهُ الَُّذ ینَ آمَنُوا م نْکُمْ  »هم چنان که خدای تعالی فرموده: 

در این آیه ایمان  « یر خَبِ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَُّهُوَالَُّذ ینَ أُوتُوا الْع لْمَ دَرَجَاتٍ  
و عمل را عامل بلند شدن و باال رفتن دانسته و از تأثیر عمل صالح 

ن نیاورده است از این آیه روشن تر آیه زیر است که سخنی به میا
«  إِلَیْه  یَصْعَدُ الْکَل مُ الطَُّیُِّبُ وَالْعَمَلُ الصَُّال حُ یَرْفَعُهُ  فرمایند: می

ی هدایت است که کار ایمان ها درباره( البته همه این11)مجادله/
های بهشتی امری است که اعمال صالح در آن است و اما نعمت

 ت دارد، هم چنان که اعمال زشت دخالت در انواع عذاب دارددخال
(13.) 
 

     (22دیدگاه عالمه جعفری در ارتباط با ایمان و عمل )
عالمه جعفری ایمان را تصدیق وجدانی افعال دانسته است. ایشان 

 چنین بیان می کند که: 
توان در نظر گرفت عبارت ترین تعریفی که برای ایمان میمناسب»

که بعضی از دانشمندان ایمان را و این از تصدیق وجدانی فعال است
کنند، چنان که در برخی منابع حدیثی نیز فقط تصدیقی معرفی می

آمده است منظور بیان رکن بارز و قابل درک عموم مردم است با 
توان گفت که مقصود اصلی توجه به لوازم و مختصات ایمان می

زیرا مجرد تصدیق در عالم ذهن همان تصدیق وجدانی فعال است، 
 (.22« )ممکن است موجب ترتیب اثر نباشد

      (23زاده آملی در ارتباط با ایمان و عمل ). دیدگاه عالمه حسن5.6
 نویسد:ایشان در کتاب انسان و قرآن می

خداوند سبحان در قران کریم این دو اصل )ایمان و عمل صالح( را »
یه سعادت و وظیفه انسان معرفی که استکمال و تکمیل است سرما

ری ی نظو علم کمال قوه کرده است، ایمان تصدیق است و تصدیق علم
ی علمی به کمال و به فعلیت رسیدن آن است. عمل صالح از قوه

گردد که موجب ترفیع کلم طیب نفس ناطقه انسان رسیدن صادر می
 (.23) است
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 نتیجه گیری 
 ایمان طهراب از تبیین ترین دقیق و ترین جامع شیعه متکلمین نظریه 
 طرفی از و داند می اصیل را ایمان طرفی از. است اسالم در عمل و
 ملتزم دین فروعات انجام و صالح عمل جمله از آن لوازم ی همه به
 است اعتقادات سنخ از و قلبی امری ایمان هرچند.» است بند پای و
«. است ثمر بی درخت مانند و ندارد ارزشی عمل بدون ایمان اما

 ابطهر که است غیب عالم و دینی تعالیم به قلبی باور معنی به ایمان
 بر مبتنی دارد. ایمان دیگر های آموزه برخی با معینی و مشخص
 به ضرورتا معرفت و شناخت داشتن اما است شناخت و معرفت
 اما داشتند معرفت اسرائیل بنی قوم چون. شود نمی منجر ایمان داشتن
 ر دوه و یکدیگرند موید نیز، سلیم عقل با ایمان این. نداشتند ایمان
 همین بر نیز عقل و شرع مالزمه فقهی قاعده و هستند الهی نعمت
 انسانها همه در که است اختیاری فعل یك ایمان دارد. این داللت امر
 درست مسیر در گرایش این.دارد وجود فطری های گرایش طور به و

 این هدشا. شود می منجر کفر به نادرست مسیر در و ایمان به تربیتی
 شاء من و فلیومن شاء فمن ربکم من الحق قل» آیه نیز امر

 ایمان حقیقت که گیریم می نتیجه شد گفته آنچه است. از«فلیکفر
 یعنی درونی باور و تصدیق با همراه چیزی به معرفت و علم –

 اخالص و اختیار و آزادی با همراه که پذیرشی است؛ قلبی پذیرش
 زبانی اقرار نه و تنها عمل نه و تنهاست علم نه حقیقت این و است
 منافقین چون نیست هم عمل و زبانی اقرار از مرکب حتی و صرف
 چند هر شیعی متکلمین نظر از که آن بودند. نتیجه دارا را دو این

 و دارد پی در را صالح عمل واقعی ایمان اما، است ایمان با اصالت
 د.شو نمی کبیره گناهان مرتکب مستمر و دائم طور به مومن یك
 نیستند. جدا یکدیگر از صالح عمل و ایمان
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