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 . معنای لغوی ایمان1
آن را در ضدیت و نقیض با  برخی نیز 1اند.برخی معنای أمن را در طمأنینه نفس و زوال خوف و نگرانی دانسته

بنابراین در  3اند: أمن به معنای سکون و رفع خوف و وحشت و اضطراب است.و همچنین گفته 2خوف دانسته

زننده اطمینان، طمأنینه و آرامش خاطر و تعریف این ریشه مفاهیم مقابل چون اضطراب، خوف و هر چیز برهم

 کنند. آرامش نفس نقش ایفا می

 رح این کلمه آمده است:در قاموس در ش

 أَمْن: ایمنى. آرامش قلب. خاطر جمع بودن. »

 اند )مفردات( امن و امانة و امان در اصل به یك معنى

که  نى به او اطمینان داشته باشدیع ؛اگر بعضى از شما به بعضى خاطر جمع باشد 283بقره: « بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَمِنَ فَإِنْ»

 خیانت نخواهد کرد.

یا اهل شهرها ایمنند که عذاب ما شبانه آنگاه که آ، 97اف: اعر« أَنْ یَْأتِیَهُمْ بَْأسُنا بَیاتاً وَ هُمْ نائِمُونَ َأهْلُ الُْقرى فَأَمِنَأَ »

 در خوابند به سوى آنها بیاید. 

 .مردم مرجع و ایمنى قرار دادیمى کعبه را برا خانه 125بقره: « اسِ وَ أَمْناًوَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثابَةً ِللنَّ»

رَبِّ » 97ل عمران: آ« آمِناً مَْن دَخَلَهُ کانَ» : خاطر جمع، کسی که در او ایمنى است و یا شهری که ایمن استآمَنَ

ن یما، بلکه شهر ایمن مثل شخص اخیر، آمن را ذا امن معنى کنیم ، الزم نیست در آیه126بقره: « اجْعَلْ هذا بََلداً آمِناً

که عبوس و  10دهر:  «رِیراًیَوْماً عَبُوساً قَمْطَ»کامالً صحیح و درست است اینگونه چیزها در قرآن بسیار است مانند 

 (11به معنى امن است، )انفال: « آمنة» 26فرقان: « وَ کانَ یَوْماً َعلَى الْکاِفرِینَ عَسِیراً»قمطریر صفت یوم آمده و مانند 

و  68اعراف: « أَمِینٌ حٌصِمْ ناَو أََنا لَکُ» ( هر دو آمده است در آیهْأمُونمَ عل و مفعول )آمِندر لغت به معنى فا أمین

یر خم که نر آن ممکن است، امین به معنى اسم فاعل باشد، یعنى من به شما ناصح و خیر خواهم و مطمئنظای

سالتم مطمئنم و ایضاً ممکن ریعنى از  و امثال آن؛ 107ء: شعرا« أَمِینٌ إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ» خواهم، و همچنین در آیه

بَلَداً آمِناً نیز  مثل 3تین: « ا الَْبلَدِ الَْأمِینِوَ هذَ» 51دخان: « َأمِینٍ إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی مَقامٍ» است به معنى مفعول باشد. آیات

 قابل ذکرند.

وست پیش ا گذار از خیانت آن که امانتند که شخص امانتبنابر آنچه گذشت، امانت را از آن جهت امانت گوی

« مِنْ خَْوفٍ هُمْوَ آمَنَ» نفسه باشد به معنى ایمنى دادن است مثله فعل امن اگر متعدّى ب مُؤْمِن مطمئن و ایمن است

نى یع ت؛اسماء حسنى است از همین معنى اسیعنى آنها را از ترس ایمن گردانید و مؤمن که از  ؛4قریش: 

 .23حشر: « الْمُْؤمِنُ الُْقدُّوسُ السَّالمُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ »دهنده )مفردات( ایمنى

 اند مثلهتعّدى شدما الم آیاتی که آمن و آمنوا و سایر مشتقّات آن به معنى ایمان آوردن است، اکثرا با باء و گاهى ب

 .26عنکبوت: « لَهُ لُوطٌ فَآمَنَ» و مثل 285بقره: « بِاللَّهِ آمَنَ کُلٌ»

                                                 
 .«أمن»مفردات راغب، ماده  1
 .«أمن»العین، ماده  2
 .«أمن»التحقیق، ماده  3
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 : تسلیم توأم با اطمینان خاطر.إِیمَان

گوید: کنید با آنکه طبرسى رحمه اهلل فرموده ازهرى میاگر گویند: چرا بر خالف اهل تفسیر ایمان را تسلیم معنى می

د در قلب معنى کرده و راغب علما اتفاق دارند بر اینکه ایمان به معنى تصدیق است، المیزان آن را استقرار اعتقا

کند[ بلکه بهترین تصدیق توأم با اطمینان خاطر گفته است، گوییم ]قرآن مجید ایمان به معنى اعتقاد را تأیید نمی

شمارد. بینیم آنان را که اعتقاد دارند ولى تسلیم عقیده خویش نیستند کافر مىزیرا مى ،معناى آن همان تسلیم است

فرعونیان در باطن و نفس  ،14نمل: « وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُُهمْ ظُلْماً وَ عُلُوًّا»او آمده: درباره فرعون و قوم 

در ظاهر تسلیم نشدند و اقرار  خویش عقیده داشتند که آیات موسى از قبیل عصا و غیره از جانب خداست ولى

السَّماواتِ  لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَْنزَلَ هؤاُلءِ إِلَّا رَبُّ»فرعون که فرمود:  الم است بهنظیر این آیه قول موسى علیه الس نکردند

 فرعون یقین داشت که آیات از جانب خداست ولى تسلیم نبود. 102: اسرا« وَ الْأَرْضِ

خدا را  39حجر: « نِیرَبِّ بِما َأْغوَیْتَ»گفت: می 12اعراف: ...« خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ »گفت: شیطان به خدا عقیده داشت می

گفت: تا روز قیامت مهلتم ده: لذا می ،کرد. به معاد نیز عقیده داشتخطاب می« ربّ»دانست و او را میخالق خود 

دانست به عباد مخلصین راهى ندارد و آنها را . ایضًا به انبیا معتقد بود و می14اعراف: « یَْوِم یُبْعَثُونَ أَنِْظرْنِی إِلى»

وَ اسْتَکْبَرَ وَ کانَ مِنَ  أَبى» اش فرمودهبا همه اینها درباره 40حجر:« إِلَّا عِبادَكَ ِمنُْهمُ الْمُخْلَصِینَ» یفتنتواند فر

 .34بقره: « الْکاِفرِینَ

دانستند که او پیغمبر است و حتى او عقیده داشتند و می ارى از اهل کتاب به حضرت رسول صلی اهلل علیه و آلهبسی

الَّذِینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ »کردند و به عقیده خویش تسلیم نبودند شناختند ولى حق را کتمان میپسران خود می را مانند

همین سوره انعام نیز  20آیه  146بقره: « یَعْرِفُونَهُ کَما یَعِْرفُونَ أَبْناءَهُمْ وَ إِنَّ فَرِیقاً ِمنْهُمْ لَیَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ

 «.الَّذِینَ خَِسرُوا أَْنفُسَهُمْ َفهُمْ ال یُؤْمُِنونَ»باشد: است ولى ذیل آن چنین می

بایست این اشخاص مؤمن باشند بلکه ایمان به معنى تسلیم نه میه معنى اعتقاد و تصدیق نیست وگرپس ایمان ب

 بدون آن مصداق ندارد. است. مؤمن کسى است که به حق تسلیم باشد و آن قهراً با عمل توأم است و

نساء: ...« آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا کُْفراً لَمْ یَکُنِ اللَّهُ لِیَغْفِرَ َلهُمْ  آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَ إِنَّ الَّذِینَ»وانگهى در آیاتى نظیر 

شود گفت: آنها چندین بار اعتقاد . چطور می3منافقون: « قُُلوبِهِمْ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا فَطُبِعَ َعلى ذلِكَ بِأَنَّهُمْ»و نظیر:  137

 اند.اند بلکه آنها تسلیم شده و بعداً از تسلیم بیرون رفتهپیدا کرده و سپس کافر شده

نه اش تسلیم شد مؤمن است وگرعقیدهخالصه سخن آنکه: ایمان پس از اعتقاد است، شخص اگر پس از اعتقاد به 

باشد، از طرف دیگر هر قدر اعتقاد قوى باشد تسلیم محکم خواهد بود، شدت و ضعف ایمان و می منافق یا کافر

 شود.داراى مراتب بودنش از این روشن می

نظر ما منظور به  101اعراف: ...« وَ لَقَدْ جاءَْتهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّناتِ فَما کانُوا لِیُْؤمُِنوا بِما کَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ »در آیاتى نظیر 

« اسالم -سلم»به آنچه قبالً تکذیب کرده بودند تسلیم شونده نبودند بقیه مطلب را در  ، یعنىهمان عدم تسلیم است

 مطالعه کنید.

اگر گویند: چرا در معنى ایمان اطمینان خاطر را قید کردید؟ گوئیم: آن براى مالحظه اصل مادّه است که ایمان 

پس س مؤمن آن است که به حق تسلیم شود و قلبش در آن تسلیم مطمئن و آرام و باالخره از امن مشتق است پ

 الَّذِینَ إِنََّما الْمُْؤمِنُونَ»اضطراب باشد بىمؤمن آن است که به حق تسلیم شود و قلبش در آن تسلیم مطمئن و آرام و 
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ریب چنانکه در اقرب الموارد گوید: قلق و اضطراب قلب ، اصل 15حجرات: « آمَنُوا بِاللَّهِ َو رَسُولِِه ثُمَّ لَمْ یَْرتاُبوا

 است.

« أَکْثَرِهِمْ َفهُمْ ال یُْؤمِنُونَ قَّ الْقَْولُ َعلىحَلَقَدْ » ،6بقره: « ِمنُونَ یُؤْالإِنَّ الَّذِینَ کََفرُوا سَواءٌ عَلَْیهِمْ أَ َأنْذَرَْتهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِْرهُمْ »

ق حوانند به تو نمی یعنى آنها دیگر قدرت تسلیم ندارند ؛آیا منظور عدم قدرت ایمان است، در اینگونه آیات 7یس: 

یم ارند تسلی که دتسلیم شوند و قابلیت تسلیم از بین رفته است و یا منظور آن است که قدرت دارند ولى با عناد

 نخواهند شد؟ 

دا ختوانند ولى چون نخواهند خواست ىم یعنى قدرت دارند و اگر بخواهند ؛شود گفت: فرض دوم مراد استمی

ق حشود گفت در اثر استکبار و عناد طورى قلوبشان از فرماید که تسلیم نخواهند شد. و نیز میدر مقام اخبار می

 شود گفت:اعراض کرده که دیگر توجه به حق و قدرت ایمان از آنها سلب شده است. در این صورت نمی

اند ردهعراض کست که عدم قدرت نتیجه اعمال اختیارى آنها است. آنها از اول اکه با عدم قدرت تکلیف ساقط ا

« ا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ ُقلُوبَهُمْلَیْکُمْ فَلَمَّللَّهِ إِولُ ایا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِی وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُ» خداوند بر اعراضشان افزوده

راض یل و اعمکردند و چون از حق با علم آنکه موسى رسول خداست اذیتش می بینیم که بنى اسرائیلمى ،5صف: 

 کردند خداوند قلوبشان را از حق کنار کرد.

اشد. على هذا این عدم قدرت مسقط تکلیف بنا بر آنکه دعا نب 127توبه: ...« ثُمَّ انَْصرَفُوا َصرََف اللَّهُ ُقلُوبَهُمْ »هکذا: 

 اند.م آوردهنیست که خود سبب آن را فراه

إِنَّ الَّذِینَ َکفَرُوا » هکه بعد از آی« ةٌمْ غِشاوَأَبْصارِهِ سَمْعِهِمْ وَ عَلى قُُلوبِهِمْ وَ َعلى خَتَمَ اللَُّه عَلى» ناگفته نماند: مالحظه

...« لَقَْد حَقَّ الْقَْولُ » یهآبعد از « صِرُونَال یُبْ  َفهُمْإِنَّا جَعَلْنا فِی َأعْناِقهِمْ َأغْاللًا ...فَأَْغشَیْناهُمْ» واقع شده و مالحظه...« 

 ت.نشده اس اند و به نظر نگارنده قدرت به کلى از آنها سلببودن نزدیك القدرةدهد که به مسلوب نشان می

 است. نش سهلنه جاهل پس از علم ایمان آوردعناد کافرند نه از روى جهل وگر ایضاً: اینگونه اشخاص از روى

، کفر از 253ه: بقر...« نْ کَفَرَ وَ مِنْهُمْ مَ آمَنَ وَ لکِنِ اخْتَلَفُوا َفمِنْهُمْ مَنْ»در مقابل ایمان در آیاتى نظیر « کفر»از  مراد

یگرى دمد حساب آخواهد « کفر»روى علم است که همان استکبار و عدم تسلیم باشد و الّا کفر از روى جهل که در 

د کافر یم نشوح حق هر که به آن تسلیم شود مؤمن و هر که آن را کتمان کند و تسلدارد، و خالصه: پس از وضو

 است. ن و کفرگردد. و سر و کار قرآن مجید با این ایمااست این ایمان و کفر است که سبب بهشت و جهنّم می

، به 41بقره: « آمِنُوا بِما َأنْزَْلتُ مَُصدِّقاً» ،13بقره:  «النَّاسُ آمِنُوا کَما آمَنَ»خواهد نظیر در آیاتی که خدا از مردم ایمان می

نظر نگارنده مراد آن نیست که: عقیده پیدا کنید و معتقد باشید که آن بسته به استدالل و مشاهده براهین است، بلکه 

آمده منظور آن « اآمَنُو یا أَیُّهَا الَّذِینَ» مقصود آن است که: به خدا و به حق تسلیم شوید. ایضاً در آیاتی که خطاب

دانیم که تسلیم بعد از علم و عقیده است. نیست که اى باور کنندگان خدا و حق، بلکه اى تسلیم شوندگان. ولى می

 1«است.« کفر»و « اسالم»تکمیل این بحث با مطالعه 

 فرماید:عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان درباره ایمان اینگونه می

                                                 
 .«أمن»ل ماده قاموس، ذی 1
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 با شخص کأنّه یافته، اشتقاق( ن -م -ء) ماده از کلمه این و قلب، در اعتقاد شدن یرجایگ از عبارت است ایمان،»

 اطمینان و گرمى دل آنچنان یعنى ؛دهدمى امنیت کرده، اعتقاد پیدا وى پاکى و راستى و به درستى که به کسى ایمان،

.. .1است تردید و شك آن ضد و اعتقاد آفت چون شود،نمى تردید و شك دچار خودش اعتقاد در هرگز که دهدمى

 آن وجود اثر تنها و شودمی پیدا چیزى به خود گاهى اعتقاد، و اذعان چون بسیار مراتبى داراى است معنایى ایمان

 و گرددمى متعلق نیز آن لوازم اىپاره به که به طورى است، شدیدتر این از گاهى و شود،می مترتب اعتقاد آن بر چیز

 در هم مؤمنین که گیریممى نتیجه جا همین از و شود،می متعلق آن لوازم همه به و شود،می دترشدی نیز این از گاهى

.. .2دارند مختلفى طبقات بلکه نیستند، طبقه یك در او، جزاى بروز و ناظر، و حاضر به خداى و به غیب، اعتقادشان

 یعنى خدا برابر در و خضوع به قلب گىبست و تعلق از عبارت است حقیقتشان که -هم او به شرك و خدا به ایمان

 دو -خدا، اذن به مگر نیستند دیگرى چیز و خود مالك که چیزهایى از او به غیر آن بستگى و الوجود واجب ذات

  ..«.3شوندمى مختلف اضافه، و نسبت اختالف به که هستند اضافى مطلب

 . کلمات مقابل ایمان 2
اطمینان ارتباط دارد به همین دلیل دارای شبکه اعتماد، امنیت و یق، کلمه ایمان با مفاهیمی چون معرفت، تصد

 اط دارد. ای با آن ارتبمفهومی وسیعی از ادراك تا عمل است که هر یك به نوبه

ا بر مقابل دتی که برخی از این مفاهیم در حکم مقدمه و برخی در مقام نتیجه و آثار آن است. به همین نسبت کلما

ن شناسی ایمق معناعشود نیز دارای شبکه مفهومی وسیعی است. شناخت کلمات مقابل ایمان، ما را به ایمان بیان می

 کند. واژه نزدیك می

 دسته زیر بیان کرد:  جتوان در پناند را میکلماتی که در آیات قرآن در مقابل ایمان ذکر شده

 مربوط به حوزه معنایی کلمه کفر است.  دسته اول

 وط به حوزه معنایی کلمه فسق است. مرب دسته دوم

 مربوط به حوزه معنایی کلمه اعراض است.  دسته سوم

 ست. مربوط به حوزه معنایی کلمه استهزا ا دسته چهارم

 مربوط به حوزه معنایی کلمه شرك است.  دسته پنجم

 گیرد، آسیبل میخداوند شکاز آنجایی که اساس ایمان بر مبنای باور به توحید و نفی شرك و اعتماد و اتکال به 

رك شود. بدین ترتیب شهای ایمان از ناحیه شرك وارد میایمان نیز از همین ناحیه است. بنابراین اساس همه آسیب

 .  توان به عنوان مادر همه کلمات مقابل ایمان در نظر گرفت و ایمان را تنزیهی برای شرك دانسترا می

 . کفر، پوشیده شدن از حقیقت1-2
لیل دشود. بنابراین وقتی به هر شود که حقیقت ایمان به قلب نازل نمی، به معنای پوشاندن به وضعیتی گفته میکفر

 کند. ا میسوخ پیددر آن رکفر انسان از مقدمات ایمان سرباز زند قلب او فاقد نور ایمان شده و به همان اندازه 

                                                 
  .73 ص ،1ج المیزان،تفسیر  ترجمه 1

 .73 ص ،1ج المیزان،تفسیر  ترجمه 2

 .376 ص ،11ج المیزان،تفسیر  ترجمه 3
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 لعه کرد.توان در عناوین زیر مطاهای کفر را میبرخی از ویژگی

 کفر به عنوان مانعی برای ایمان  .1

  1إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا سَواءٌ َعلَیْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال یُؤْمِنُونَ 

 هند آورد.مان نخوانى؛ ایکند که آنان را )از عذاب الهى( بترسانى یا نترساکسانى که کافر شدند، براى آنان تفاوت نمى

 مل عدم اعتماد به حق کفر عا .2

 کفر عامل موضعگیری در برابر حق  .3

 کفر عاملی برای فسق  .4

 کفر عاملی برای ضاللت و عدم هدایت .5

 أَمَّا الَّذینَ کَفَُروا أَنْ یَضِْربَ مَثَالً ما بَعُوضَةً فَما َفوْقَها فَأَمَّا الَّذینَ آمَنُوا فَیَعَْلمُونَ َأنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ إِنَّ اللَّهَ ال یَسْتَحْیي

 2قینَ فَیَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثَالً ُیضِلُّ بِهِ کَثیراً وَ یَهْدی بِهِ کَثیراً وَ ما یُضِلُّ بِهِ إِالَّ الْفاسِ

[ حق ن ]مثلکه آ دانندند مىا آنان که ایمان آوردآن مثل زند، ام اى یا فوقكه به پشهبه راستى خدا ابایى ندارد از این 

[ ت؟ ]آرىسته اسبوده و از جانب پروردگارشان است ولى کافران ]به قصد تحقیر[ گویند: خدا از این مثل چه خوا

 کند.کند، ولى جز فاسقان را بدان گمراه نمىبسیارى را با آن گمراه و بسیارى را هدایت مى

 آشکار شدن کفر در خأل ایمان .6

  3ثَمَناً قَلیالً وَ إِیَّایَ فَاتَّقُونِ  مُصَدِّقاً لِما مَعَُكمْ وَ ال تَكُونُوا أَوَّلَ کافِرٍ بِهِ وَ ال َتشْتَرُوا بِآیاتي وَ آمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ

ا به آیات مر وباشید کند، و نخستین منكر آن ن[ بگروید که آنچه را با شماست تصدیق مىو به آنچه نازل کردم ]قرآن

 و تنها از من بترسید.بهاى ناچیز مفروشید 

 کفر معادل تکذیب و استکبار  .7

دْناهُ بِرُوِح الْقُدُسِ أَ فَكُلَّما جاءَکُمْ وَ لَقَدْ آتَیْنا مُوسَى الْكِتابَ وَ قَفَّیْنا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَ آتَیْنا عیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّناتِ وَ أَیَّ

هِمْ فَقَلیالً ما مُ اسَْتكْبَرْتُمْ فَفَریقاً کَذَّبْتُمْ وَ فَریقاً تَقْتُُلونَ * وَ قالُوا ُقلُوبُنا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِأَنْفُسُكُ رَسُولٌ بِما ال تَهْوى

 4یُؤْمِنُونَ 

و او را  مطا کردیعهاى روشن و البته به موسى کتاب دادیم و پیامبرانى را از پى او فرستادیم و به عیسى بن مریم حجت 

س گروهى رزیدید پور تكب تان آورد که دلخواه شما نبودبا روح القدس تأیید نمودیم. پس آیا هر بار پیامبرى چیزى برای

شان لعن ه سبب کفر[ بلكه خدا بهاى ما در نیام است. ]اینطور نیستکشتید؟ و گفتند: دلرا تكذیب کردید و گروهى را مى

 آورند.ایمان مى ]و طرد[ شان کرده، پس خیلى کم

 فسق عامل استمرار کفر  .8

                                                 
 .6سوره مبارکه بقره، آیه   1
 .26سوره مبارکه بقره، آیه   2
 .41سوره مبارکه بقره، آیه   3
 .88-87سوره مبارکه بقره، آیات  4
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   1وَ لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَیْكَ آیاتٍ بَیِّناتٍ وَ ما یَكْفُرُ بِها إِالَّ الْفاسِقُونَ 

 شوند.البته ما آیات روشنگرى به سوى تو نازل کردیم و جز فاسقان منكر آن نمى 

 . تکذیب، منطبق با واقع ندانستن حقایق 2-2
تکذیب گفته پذیرد، بودن از تصدیق حقایق که به علت جهل یا به علت هوای نفس صورت میدار نربه برخو

پندارد. به عنوان شود. بر این اساس کسی که دچار تکذیب است با منطبقِ حق ندانستن حقایق، آنها را دروغ میمی

ایی به آخرت نداشته و وجود و کسانی هستند که در قول و یا عمل اعتن ،کنندنمونه کسانی که آخرت را تکذیب می

های حقایق ثابت است که در مراتب مختلف خلقت به شکل ،عدم آخرت برای آنها یکسان است. منظور از حق

   2کند.مختلفی ظهور پیدا می

 توان در عناوین زیر مطالعه کرد:های تکذیب را میبرخی از ویژگی

 راستایی با شیاطین و نزول آنهاتکذیب عامل هم .1

 راستا با افك  یب همتکذ .2

 زدگی تکذیب عامل حیرت .3

کُلِّ أَفَّاكٍ أَثیمٍ * یُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَکْثَرُهُمْ کاذُِبونَ * وَ الشُّعَراءُ یَتَّبِعُهُمُ  مَنْ تَنَزَُّل الشَّیاطینُ * تَنَزَّلُ َعلى هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى

 لِّ وادٍ یَهیمُونَ * وَ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ ما ال یَفْعَلُونَ * إِالَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ ذَکَرُواکُ الْغاوُونَ * أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ في

  3اللَّهَ کَثیراً وَ انَْتصَرُوا ِمنْ بَعْدِ ما ظُِلمُوا وَ سَیَْعلَمُ الَّذینَ ظَلَُموا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ 

ستند! هن دروغگو کنند؛ و بیشترشاشنوند )به دیگران( القا مىگردند؛ آنچه را مىدروغگوى گنهكار نازل مى آنها بر هر

ر وادى هبینى آنها در کنند. آیا نمى)پیامبر اسالم شاعر نیست؛( شاعران کسانى هستند که گمراهان از آنان پیروى مى

دهند ام مىیسته انجهاى شاکنند؟! مگر کسانى که ایمان آورده و کارگویند که )به آنها( عمل نمىسرگردانند؟ و سخنانى مى

خیزند )و از برمى ؤمنان(مشوند به دفاع از خویشتن )و و خدا را بسیار یاد مى کنند، و به هنگامى که مورد ستم واقع مى

 جاست!دانند که بازگشتشان به کگیرند(؛ آنها که ستم کردند به زودى مىشعر در این راه کمك مى

 تکذیب عامل فسق  .4

 تکذیب عامل فرو افتادن در عذاب .5

ا عَذابَ النَّارِ الَّذی کُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَ أَمَّا الَّذینَ فَسَقُوا فَمَأْواهُمُ النَّارُ کُلَّما أَرادُوا أَنْ یَخْرُجُوا مِنْها أُعیدُوا فیها وَ قیلَ لَهُمْ ذُوقُو

 4دُونَ الْعَذابِ الْأَکْبَرِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ  لْعَذابِ الْأَدْنى* وَ لَنُذیقَنَّهُمْ مِنَ ا

                                                 
 .99، آیه سوره مبارکه بقره  1
 شود به دلیل جريان يافتن حق در مراتب گوناگون است.اگر به حقايق، حق گفته نمی 2
 .227-221سوره مبارکه شعرا، آیات  3

 .21-02سوره مبارکه سجده، آیات  4
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آن  واهند ازمان بخزو اما کسانى که فاسق شدند )و از اطاعت خدا سرباز زدند(، جایگاه همیشگى آنها آتش است؛ هر 

آنان از  به« کردید!ار مىرا که انكبچشید عذاب آتشى »شود: گردانند و به آنان گفته مىخارج شوند، آنها را به آن بازمى

 چشانیم، شاید بازگردند!عذاب نزدیك )عذاب این دنیا( پیش از عذاب بزرگ )آخرت( مى

 . اعراض، پشت کردن به  حقایق 3-2
ا ردهد و اگر والیت او کند و خود را در راستای آن قرار میهرگاه فردی والیت خدا را بپذیرد به سمت او رو می

مه تولّی سازد. در قرآن پذیرش والیت و اعراض از والیت با کلآن پشت کرده و خود را از آن دور مینپذیرد به 

ی عن متعد راه باآمده است با این تفاوت که تولی به معنای اعراض به معنای پشت سر انداختن است که غالباً هم

 شود. البته گاهی عن از کالم حذف شده است.می

 ر را پیرامون اعراض مطالعه کرد.توان عناوین زیات میبا توجه به برخی از آی

 اعراض از ذکر سبب بخوع پیامبر .1

 عدم وجود اکراه برای ایمان در صورت اعراض .2

ا خاضِعینَ * وَ ما یَأْتیهِمْ مِنْ اقُهُمْ لَهلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَالَّ یَكُوُنوا مُْؤمِنینَ * إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَیْهِمْ مِنَ السَّماءِ آیَةً فَظَلَّتْ أَعْن

 1ذِکْرٍ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ إِالَّ کاُنوا عَنْهُ مُعْرِضینَ 

، از راده کنیماآورند! اگر ما ت اندوه از دست دهى به خاطر اینكه آنها ایمان نمىخواهى جان خود را از شدگویى مى

هربان مخداوند  اى از سوىدر برابر آن خاضع گردد! و هیچ ذکر تازههایشان کنیم که گردناى نازل مىآسمان بر آنان آیه

 شوند!گردان مىآید مگر اینكه از آن روىبراى آنها نمى

 . فسق آشکار شدن آثار ناامنی 4-2
 ر فسق استشود. ممکن است فردی که دچابه آشکار شدن فساد در اثر عدم ایمان به خدا و ولیّ الهی فسق گفته می

 شود. می خفی کردن عدم ایمان خود داشته باشد ولی آثار آن به صورت خواسته یا ناخواسته ظاهرسعی در م

 تباین ذاتی ایمان و فسق .1

 2أَ فَمَنْ کانَ ُمؤْمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً ال یَسْتَوُونَ 

 آیا کسى که باایمان باشد همچون کسى است که فاسق است؟! نه، هرگز این دو برابر نیستند. 

 ق عامل ضاللت فس .2

 نقض عهد، قطع امر و فساد در زمین عامل فسق  .3

اللَّهُ بِهِ َأنْ یُوصَلَ وَ یُفْسِدُونَ ِفي ...وَ ما ُیضِلُّ بِهِ إِالَّ الْفاسِقینَ * الَّذینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ َبعْدِ میثاقِهِ وَ یَقْطَعُونَ ما أَمَرَ 

  3رُونَ الْأَرْضِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِ

                                                 
 .5-3، آیات سوره مبارکه شعرا 1

 .18سوره مبارکه سجده، آیه  2

 .26سوره مبارکه بقره، آیه   3
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ین فتنه به گسلند و در زمشكنند و آنچه را که خدا به پیوستن آن امر کرده مىهمانان که پیمان خدا را پس از تأکیدش مى

 ها زیانكارانند.کنند. همینپا مى

 . استهزا طرد حقایق از همه وجوه5-2

 شه و هم درهم در ناحیه فکر و اندیت که های عدم ایمان اساستهزا به معنای دور انداختن و طرد کردن از ویژگی

ر یزی را دوچافتد. در واقع وقتی کسی ناحیه علم و باور و هم در ناحیه فعل و صفت و هم در ناحیه عمل اتفاق می

ر شود. در این صورت تمایل ندارد که راجع به آن فکاندازد در تمام ساختار وجودی خود این فعل را مرتکب میمی

ر ا دبد و یای از صفت و فعل آن در وجودش تحقق یاناحیه علم و باور خود بیاورد و یا رایحهکند و یا آن را در 

 آنچه طرد کرده نسبتی داشته باشد.   عمل کاری را انجام دهد که با

 تکذیب در ارتباط تنگاتنگ با استهزا .1

 استهزا موجب عدم رؤیت آیات  .2

ذلِكَ  وا بِهِ یَسْتَهْزُِؤنَ * أَ وَ لَمْ یََروْا إِلَى الْأَرْضِ کَمْ َأنْبَتْنا فیها مِنْ کُلِّ َزْوجٍ کَریمٍ * ِإنَّ فيفَقَدْ کَذَّبُوا فَسَیَأْتیهِمْ َأنْبؤُا ما کانُ

 1لَآیَةً وَ ما کانَ َأکْثَرُهُمْ مُؤْمِنینَ * وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزیزُ الرَّحیمُ 

اه نكردند که ه زمین نگبرسد! آیا آنان کردند به آنان مىآنچه را استهزا مى ا به زودى اخبار )کیفر(آنان تكذیب کردند؛ ام

گز مؤمن ترشان هرلى بیشچقدر از انواع گیاهان پرارزش در آن رویاندیم؟! در این، نشانه روشنى است )بر وجود خدا(؛ و

 اند! و پروردگار تو عزیز و رحیم است! نبوده

 استکبار  فرایند استهزا در ارتباط با فرایند .3

 رار نگرفتن ویژگی استهزا قاعتنایی و در معرض کالم حق بی .4

 لَهُمْ َعذابٌ مُهینٌ * وَ إِذا تُْتلى وَ مِنَ النَّاسِ مَْن یَشْتَری لَهْوَ الَْحدیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ ِبغَیْرِ ِعلْمٍ وَ یَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ

 2أُذُنَیْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ ِبعَذابٍ أَلیمٍ سْتَكْبِراً کَأَنْ لَمْ یَسْمَعْها کَأَنَّ فيعَلَیْهِ آیاتُنا وَلَّى مُ

ا به استهزا رات الهى د و آیخرند تا مردم را از روى نادانى، از راه خدا گمراه سازنو بعضى از مردم سخنان بیهوده را مى

گویى گرداند، برمى نه روىشود، مستكبراه آیات ما بر او خوانده مىگیرند؛ براى آنان عذابى خوارکننده است! و هنگامى ک

 هایش سنگین است! او را به عذابى دردناك بشارت ده!گوش آن را نشنیده است؛ گویى اصالً

 . شرک 6-2
اش در خصوص یگانگی خدا پیدا کرده و از وجهی در شود که فرد در ساختار ادراکیای گفته میشرك به عارضه

داشتن  ودها و یاگردد. این عارضه گاهی با متعدد دانستن خدا و یا متعدد بودن معبخود با خدا دچار تردید می رابطه

شود. در این صورت در ایمان فرد اختالل وارد ساخته و ایمان او های مختلف در اطاعت و عبادت ایجاد میمرجع

 سازد.را از حالت خالصانه خارج می

 ز:توان مطالعه کرد عبارتند این زمینه میبرخی از آیاتی که در ا

                                                 
 .9-6را، آیات سوره مبارکه شع 1

 .7-6سوره مبارکه لقمان، آیات  2
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 ای بزرگ برای ایمان شرك عارضه .1

 1هُمْ بِاللَّهِ إِالَّ وَ هُمْ مُشْرِکُونَ وَ کَأَیِّنْ ِمنْ آیَةٍ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یَمُرُّونَ َعلَیْها وَ هُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ * وَ ما ُیؤْمِنُ َأکْثَرُ

آنها که  و بیشتر ردانند!گذرند، و از آن رویگها و زمین که آنها از کنارش مىى )از خدا( در آسماناو چه بسیار نشانه

 مدعى ایمان به خدا هستند، مشرکند!

 شرك موجب کفر .2

 شرك عامل محرومیت  .3

 شرك عامل گمراهی  .4

ءٍ إِالَّ کَباسِطِ کَفَّیْهِ إِلَى الْماِء لِیَبْلُغَ فاهُ َو ما هُوَ بِبالِغِهِ وَ ما ُدعاُء بِشَيْلَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَ الَّذیَن یَدُْعونَ مِْن دُونِهِ ال یَسْتَجیبُونَ لَهُمْ 

  2ضَاللٍ  الْكافِرینَ إِالَّ في

گویند! آنها ىاسخ نمخوانند، )هرگز( به دعوت آنها پدعوت حق از آن اوست! و کسانى را که )مشرکان( غیر از خدا مى

سید! و خواهد رنگشاید تا آب به دهانش برسد، و هرگز هاى )دست( خود را به سوى آب مىه کفهمچون کسى هستند ک

 دعاى کافران، جز در ضالل )و گمراهى( نیست!

 تعریف امیان

                                                 
 .106-105یات سوره مبارکه یوسف، آ 1

 .14سوره مبارکه رعد، آیه  2
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 با توجه به آنچه گفته شد ایمانِ در جهت مثبت و الهی عبارتست از:

 وابسته به نزول چنین حقیقتی است. شود و هر هدایتی در انسان حقیقتی که در قلب انسان نازل می .1

آفرین شود و در او اعتماد و اطمینان به هستیمعرفتی است که در قلب به واسطه تصدیق حقایق پدیدار می .2

 شود. را موجب می

دهی بر او تکیه کرده و ای است که زندگی او را سامان داده و به واسطه این سامانولیّ پذیرش والیت .3

 کند. و تبعیت میازندگی را از بایدها و نبایدهای 

 کند. بخش و توحیدی را پدیدار میذکر است که در قلب جاری شده و به واسطه آن حیات معنوی اطمینان .4

 شود.بازتابی آگاهانه و عابدانه در برابر شدائد و گناهان است که در اثر ثبات عقاید پدیدار می .5

شود. آیات زیر به ای دیگر برای انسان رونمایی و محقق میمرتبهبا نزول ایمان، بصیرت، نور، هدایت و حیات در 

 وجوه فوق اشاره دارد:

 نام ایمان ویژگی ایمان ترجمه آیات

یافته یا ایمان بازتاب بازتاب ایمان   شدند، رستگار مؤمنان که راستى به (1)الْمُؤْمِنُونَ أَفْلَحَ قَدْ

 ایایمان نتیجه

 تهِِِمْ صَلَا فىِ هُمْ الَّذِینَ

 (2)خَاشِعُونَ

یافته یا ایمان جریان جریان یافتن ایمان  فروتنند، نمازشان در که همانان

ایمان جاری در 

 زندگی

 اللَّْغوِ  عَنِ  هُمْ الَّذِینَ  وَ

 (3)مُعْرِضُونَ

 ایمان تصدیقی  تصدیق در ایمان رویگردانند، بیهوده از که آنان و

 ایمان عملی  عمل در ایمان پردازند،مى زکات که آنان و (4)لُونَفَعِ لِلزَّکَوةِ هُمْ الَّذِینَ وَ

 لِفُرُوجِهِمْ  هُمْ الَّذِینَ وَ

 أَْزوَاجِهِمْ  َعلىَ إِلَّا (5)حَافِظُونَ

 فَإِنهَُِّمْ  أَیَْمانهُُِمْ مَلَكَتْ مَا أَوْ

 ابْتَغَى فَمَنِ (6)مَلُومِینَ غَیرُِْ

 هُمُ  فَأُوْلَئكَ َذالِكَ وَرَاءَ

 (7)دُونَالْعَا

 مورد در پاکدامنند، مگر که کسانى و

 دست به که کنیزانى یا همسرانشان

 آنان بر صورت این در که اند،آورده

 از فراتر که هر پس .نیست نكوهشى

 حد از آنان جُوید، این

 .درگذرندگانند

 عمل در ایمان

 

 ایمان عملی 

 وَ  لِأَمَانَاتِهِمْ هُمْ الَّذِینَ وَ

 (8)ونَرَاعُ عَهْدِهِمْ

 را خود پیمان و هاامانت که آنان و

  کنند،مى رعایت

 ایمان عملی  عمل در ایمان

 َصلَوَاتهِِِمْ  عَلىَ هُمْ الَّذِینَ  وَ

 (9)یحَُِاِفظُونَ

 مواظبت نمازهایشان بر که آنان و

 نمایند،مى

بازتاب و عمل در 

 ایمان

ایمان عملی و ایمان 

 یافتهبازتاب
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 (10)رِثُونَالَْوا هُمُ أُوْلَئكَ

 هُمْ الْفِرْدَوْسَ یَرِثُونَ الَّذِینَ

 (11)خَلِدُونَ فِیهَا

 که راستى به وارثانند، خود که آنانند

 شدند، رستگار مؤمنان

یافته یا بازتابایمان بازتاب و نتیجه ایمان

 ای ایمان نتیجه

باشد؛ در فصول گذشته هر یك از های رسیدن به معنای کلمات، استفاده از واژگان مقابل کلمه مییکی از راه

هایی که های معنایی مقابل ایمان مورد بحث قرار گرفت. به کمك آنچه در فصول قبل آموخته شد، گزارهحوزه

 تواند ما در تعریف ایمان کمك کنند عبارتند از: می

 شود.میشود و به نسبت این استقرار دارای مراتب ایمان حقیقتی است که در قلب انسان مستقر می .1

 شود، از این رو ایمان نسبتی با ذکر دارد.ایمان مایه سکونت و أمن و آرامش قلب می .2

 برای استقرار یافتن حقیقت ایمان در قلب انسان، اموراتی درونی و در ناحیه ادراکات نقش آفرین است. .3

 کند.ایمان به چیزی در انسان اطمینان و اعتماد به آن چیز را در فرد ایجاد می .4

 ای در تبدیل ادراك به عمل دارد.ان نقش واسطهایم .5

شود ایمان نسبتی با ذکر و نسبتی با علم و یقین دارد، از این رهگذر ایمان مایه ثبوت بخشی و حفظی می .6

 دارد.که این مهم را از ذکر و علم دریافت می

رد. بر این اساس ایمان ایمان نسبتی با اعتقادات درونی فرد و نیز با حقایقی که در درون او ثبت شده دا .7

 باشد.قابل رجوع بوده و نیز قابل غفلت و نسیان و کفر می

کنندگی براساس حق و یقین بوده و بر این اساس عامل رسیدن گری و هدایتایمان دارای جنبه داللت .8

 باشد.انسان به فوز و رستگاری می

کند. ساختار وجودی را فراهم میهای ذکر و قلب و عمل شرایط جریان یافتن ایمان در تمامی مؤلفه .9

تواند بر قلب و سایر شئونات وجودی انسان جاری شود و بروزاتی را از بنابراین ایمان همچون روحی می

 هر بخش نمودار نماید.

 شود، قابلیت زیادت و نقصان دارد.ایمان به عنوان چیزی که در درون انسان مستقر می .10

دیده و علم پیدا نموده و آن را به درون خود منتقل ساخته و به ابراز آدمی به اعتبار اینکه به حق واقف گر .11

 نماید که خود همان ایمان است.رساند، فرایندی را طی میمی

ایمان دارای مراتبی است، گاهی این مراتب دایر است به کثرت و تفصیلی که در بروز ایمان وجود دارد و  .12

 شود. پذیرش آن گفته می گاهی به درجه و سطح وقوف به حقایق و علوم و

 شود.ایمان در درون افراد به نسبت بهره از حقیقت ایمان دارای مراتب و نیز نقصان و زیادت می .13

 نماید.ایمان عاملی است که ارکان ساختار فعل و عمل انسان را با ساختار ذکر و علم او مرتبط و متصل می .14

 باشد.ت از سویی دیگر و رسیدن به رستگاری مینتیجه ایمان رسیدن به یقین از سویی، رسیدن به نجا .15

 توان در تعریف ایمان چنین بیان کرد:براساس مطالب گفته شده می

 ا  اس قرا  یاف ه حاصل ایمان ع ا تست ا   زول حقیقت د  قلب ا سان  ه  ه واس ه  ذیرش تصدیق

 یرد.  دین و ا  فرد شکل میش د و د  اثر اع ماد  ه آن حقیقت و م ض عا  مرت ط  ا آن، سایر  رمی
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وسیله ایمان  ه عن ان واس ه  ین اد اک و عمل د  ساخ ا  ا سان  قش  لید   ا د   رو ا  عا ما ه و 

  ند. عاقال ه ایفا می

 توان چنین برشمرد:های ایمان را میبراساس تعریف فوق مؤلفه

 لصاح ه فای  ارق سا  ا قیدصت شریذ  ه ساو ه  ه  ناس ا بلق  د تقیقح لوز   ا تست ا ع نامیا

 .دری یم لکش درف  ا ور  ریاس ،نآ ا  ط ترم  اع ض م و تقیقح نآ ه  دام عا رثا  د و د شیم

  ا ور   د ا   دیل  شق  ناس ا  ا خاس  د لمع و کا دا نی  ه ساو نا نع ه  نامیا هلیسو نید 

 .دن یم افیا ه القاع و ه ام اع

مود هفلؤم لوا هفلؤم
موس هفلؤم

مراهچ هفلؤم
مجنپ هفلؤم

 
ب، ایمان نزول یافتن حقیقت در قلب است و به اعتبار همین نزول و نزول حق نزول حقیقت در قل مؤ فه اول: 

 یابد. است که قلب مؤمن نورانی بوده و به ایمانش آرام می

های استقرار یافته، ایمان برای جاری شدن و نزولش در انسان، نیازمند بستری است، پذیرش تصدیق مؤ فه دوم:

د شکل گرفته و مورد قبول و هایی است که در فرنماید، تصدیقو ایجاد می سازی نمودهآنچه این بستر را زمینه

 واقع شده است. پذیرش او

اعتماد به حقیقت و موضوعات مرتبط با آن، اعتماد نمودن به محتوای ایمان است که فرد را به سوی  مؤ فه س م:

 کشاند.سریان یافتن ایمان در بروزات می

رسد، ریشه در ایمانی داشته است که هر آن چیزی که در انسان به ظهور و بروز می بروزات ایمانی، مؤ فه چ ا م:

این اساس هر بروزی داللت بر ایمانی داشته و هر ایمانی فرد را به سوی  فرد بدان اطمینان و اعتماد یافته است. بر

 دهد.بروزی داللت می

کننده ادراکات به عمل نقش واسطه دارد، یره متصلراك و عمل، ایمان در زنجنقش واسطه در چرخه اد مؤ فه  ن م:

 بایست از دریچه ایمان فرد عبور نماید.به این معنا که ادراکی برای تبدیل شدن به عمل می

  نزول حقیقت در قلب، کلمه کفر آمده است.د  مقا ل مؤ فه اول، یعنی 

 حقایق، کلمه تکذیب آمده است. پذیرش تصدیق د  مقا ل مؤ فه دوم،

 اعتماد به حقیقت، کلمه اعراض آمده است.   مقا ل مؤ فه س م، یعنید

 بروزات ایمان، کلمه فسق آمده است. یعنی د  مقا ل مؤ فه چ ا م،

 ادراك تا عمل، کلمه استهزا آمده است.د  مقا ل مؤ فه  ن م، یعنی وساطت ا  

های ترین راهز طریق تبعیت یکی از مطمئنآنچه مسلم است توجه به مقام مؤمنین خالص و اتصال به ایمان آنها ا

 تحقق انواع ایمان برای فرد و جامعه است.
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 وَ الْأَنْبِیَاءِ مَوَاِریثِ ُمسْتَوْدَعُ نَْحنُ وَ اللَّهِ خِیَرَةُ نَحْنُ وَ َصفْوَتُهُ وَ اللَّهِ جَنْبُ نَحْنُ  یَقُولُ سَمِعْتُهُ قَالَ لیه السالمع جَعْفَرٍ َأبِي عَنْ

 بِنَا خَلْقِهِ عََلى اللَّهِ رَحْمَةُ نَْحنُ وَ الْإِسْلَامِ دَعَائِمُ نَْحنُ وَ الْإِیمَانِ أَرَْکانُ نَْحنُ وَ حُجَجُهُ نَحْنُ وَ َتعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ أُمَنَاءُ نَحْنُ

 الْعَلَمُ  نَحْنُ وَ الْآخُِرونَ نَْحنُ وَ السَّابِقُونَ نَحْنُ وَ الْهُدَى َمنَارُ نَحْنُ وَ جَىالدُّ مَصَابِیحُ وَ الْهُدَى َأئِمَّةُ نَحْنُ وَ یَخْتِمُ بِنَا وَ اللَّهُ یَفْتَحُ

 الطَّرِیقُ  نَحْنُ وَ اللَّهِ خِیَرَةُ نَحْنُ وَ الْمُحَجَُّلونَ الْغُرُّ الْقَادَةُ نَْحنُ وَ غَرِقَ عَنَّا تَأَخَّرَ مَنْ وَ لَحِقَ بِنَا َتمَسَّكَ مَنْ لِلْخَلْقِ  الْمَرْفُوعُ

 مَعْدِنُ نَحْنُ وَ الْمِنْهَاجُ نَْحنُ وَ خَلْقِهِ َعلَى تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ  نِعَمِ مِنْ نَحْنُ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى الْمُسْتَقِیمُ الصَِّراطُ وَ الْوَاِضحُ

 السَّبِیلُ  نَحْنُ وَ بِنَا اْستَضَاءَ لِمَنِ السِّرَاجُ نَحْنُ  وَ النَّبَأُ نَحْنُ وَ الدِّینُ نَحْنُ وَ الرِّسَالَةِ عُمَوَاضِ نَْحنُ  وَ الْمَلَائِكَةِ مُخْتَلَفُ وَ النُّبُوَّةِ

 تَخَلَّفَ مَنْ وَ یَسْبِقْ  لَمْ عَلَیْهَا ىمَضَ مَنْ الْقَنَاطِرُ وَ الْجُسُورُ نَحْنُ وَ الْإِسْلَامِ عِزُّ نَحْنُ وَ الْجَنَّةِ إِلَى الْهُدَاةُ نَحْنُ وَ بِنَا اقْتَدَى لِمَنِ

 یَصْرِفُ بِنَا الَّذِینَ نَحْنُ وَ الْغَیْثَ  یُسْقَوْنَ بِنَا وَ الرَّحْمَةَ بِنَا َجلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ یُنْزِلُ الَّذِینَ نَحْنُ وَ الْأَعْظَمُ السَّنَامُ نَحْنُ وَ مُحِقَ عَنْهَا

 1.إِلَیْنَا وَ مِنَّا فَهُوَ بِأَمْرِنَا أَخَذَ وَ حَقَّنَا عَرَفَ وَ َأْبصَرَنَا وَ عَرَفَنَا مَنْفَ الْعَذَابَ عَنْكُمُ اللَّهُ

 انونک ما ،مخدایی برگزیدگان و اختیارشدگان ما ،هستیم اللَّه جنب ما فرمودمي آمده که المالس علیه جعفر ابى حضرت از

 اسالمیم، ما هاىگاهتكیه ما ایمانیم، هاىپایه ما اوییم، هاىحجت و تعالى و تبارك خداى هاىامین ما پیمبرانیم، هاىارث

 امامان ام دهد، پایان و سرانجام به ما و دهد گشایش خدا ما اسطهبه و هستیم، او آفریدگان بر خدا رحمت

 ما هستیم، همه آخر ام بودیم، همه از پیش ما هدایتیم، روشنگران ما و باشیم، تاریكى هاىچراغ ما ایم،کنندههدایت

 ما شود، غرق کند ورىد ما از کس هر پیوندد، به ما زند چنگ ما به دامن کس هر آفریدگانیم، براى شده بلند هاىنشانه

 .باشیم روشن راه ما یم،خدای برگزیدگان ما هستیم، سفید چهره جلوداران

 نبوتیم، کان ما شته،دا ارزانى به آفریدگانش داخ که هستیم هانعمت آن ما ،هستیم وجلعزّ خداى به سوى راست راه ما

 راهى ما ماییم، نندک نور کسب که چراغى ماییم، بزرگ خبر ماییم، دین رسالتیم، جایگاه فرشتگانیم، آمد و رفت محل

 .اسالمیم عزت ما باشیم، بهشت به سوى رهنمایان ما کند اقتدا به ما که کسى براى باشیم

 هاىمرتبه بلند شود، ودناب کند سرپیچى کس هر و ماندنمي عقب بگذرد، ما طرف از که ىکس هر جسرهاییم و هاپل ما

 را عذابش ما ه واسطهب خدا که آنانیم بارد،مى باران و فرستدمي فرو ما به واسطه را رحمتش خدا که آنانیم بزرگیم،

 و ماست از او ندک اطاعت را ما فرمان بشناسد را ما حق و باشد ما بیناى و بشناسد را ما که کسى پس دارد،برمي

 .بود خواهد ما به سوى برگشتنش

 

 قسمت دوم: فرایندشناسی ایمان

 فرایند امیان در ساختار انسان
 

                                                 
 .418 ص ،2ج الصواب، إلى القلوب إرشاد 1
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 حقیقت ایمان

 رر فرد و ددیابد و در یکی به امنیت متفاوت بروز میایمان در ساختار انسان در دو بعد فرد و جامعه به دو شکل 

 شود. ر اجتماعی منجر میدیگری به امنیت د

و  تر از توان فکری و درك او باشد زیرا عطایی الهی است که قابل احصاتواند بسیار گستردهابعاد این امنیت می

 محاسبه نیست.

ادی ن و اعتمضای امفایمان که از کلمه امن گرفته شده و کلماتی مانند امانت و امان در مشتقات آن آمده، بیانگر 

ه این د در پناکند. فرد چیره شده و در او احساس اطمینان به چیزی یا کسی و یا ساختاری را ایجاد میاست که بر فر

اشتن هایش را نیز انجام دهد. لذا انجام درست هر وظیفه و کاری منوط به دیابد تا سایر فعالیتاطمینان امکان می

 نوعی اطمینان است.

باشد به  اشد. اگر فرد در جایی که پرخطر است اطمینانی کاذب داشتهبتواند صادق و یا کاذب می احساس اطمینان

 زم است بابیند و اگر در جایی که الطور طبیعی قدرت مقابله و مقاومت را نخواهد داشت و به طور جدی آسیب می

 شوند.های بیهوده مانع رسیدن او به مقصد میاطمینان حرکت کند، اطمینان نداشته باشد اضطراب

نان توان مثبت دانست بلکه جهت اطمینان و شخص و ساختاری که به آن اطمیترتیب هر اطمینانی را نمیبدین 

 شود بسیار مهم و تعیین کننده است.می

ند تواند اعتماد حقیقی و امنیت واقعی را جلب کنهایت باشد میبه همین دلیل اگر متعلَّق ایمان قدرت و علم بی

بخش باشد و اگر صورت گیرد تواند امنیتکارهای خود نیز برآیند نمی توانند از عهدهمیوگرنه ایمان به افرادی که ن

رده کها کار فرد را تمام شود. اگر چه ممکن است این اتفاق دیر بیفتد و آسیبقطعاً دیر یا زود فرد متوجه آن می

 باشند.

قَدْ  فَلَمْ یَكُ یَنْفَعُهُمْ إیمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتي* کَفَرْنا بِما کُنَّا بِهِ مُشْرِکینَ  فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ

      1عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ اْلكافِرُونَ  خَلَتْ في

و « یم.گردانیدیم کافرنچه با او شریك مىفقط به خدا ایمان آوردیم و بدا»[ ما را دیدند گفتند: پس چون سختى ]عذاب

[ درباره ]دیرباز که از [ هنگامى که عذاب ما را مشاهده کردند، دیگر ایمانشان براى آنها سودى نداد. سنّت خداست]لى

 اند.بندگانش چنین جارى شده، و آنجاست که ناباوران زیان کرده

ر نش در اثبندگا ایمان آمد، حقیقت ایمان که خداوند به با توجه به مطالب فوق و نیز آنچه در کتاب معناشناسی

 کند عبارتست از:های فراوان اعطا میمجاهدت

                                                 
 85-84سوره مبارکه غافر، آیات  1
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 رثا  د و د شیم لصاح یقیقح  ا  ه از  قیدصت شریذ  ه ساو ه  ه  ناس ا بلق  د تقیقح لوز 

 .دری یم لکش درف  ا ور  ریاس ،نآ ا  ط ترم  اع ض م و تقیقح نآ ه  دام عا

مود هفلؤم لوا هفلؤم

مراهچ هفلؤمموس هفلؤم
 

 ایمان فطری

تواند استمرار شود و به واسطه آن طفل زندگی خود را میایمان در ابتدای زندگی به صورت ایمان فطری آشکار می

گاه شود و به طور غریزی ایشان را به عنوان تنها تکیهطفل باعث اعتماد او به مادر و پدر می بخشد. ایمان فطری در

 کند.انتخاب می

کند، به دهد و در او آرامش خیال ایجاد میایمان فطری همان حقیقتی است که طفل را از تالطم و نگرانی نجات می

 پندارد. برای خود ناممکن میای که بدون تکیه بر مادر و پدر امکان زندگی را گونه

 باشد:های زیر مهم میدر این ایمان مؤلفه

 شناخت نیاز .1

 تصدیق ضرورت تکیه به مادر و پدر در رفع حوائج  .2

 اعتماد به پدر و مادر  .3

 اطمینان و آرامش در کنار مادر و پدر  .4

 شانرضایت و خرسندی در هنگام درك حضور والدین و ناخرسندی در هنگام ترك و فقدان ای .5

      
    

یدنسرخنانیمطاهاگ هیكت قیدصت

زاین تخانش

شمارآدامتعا
 

 های ایمان فطرینمودار یك. مؤلفه

پذیر است به شرط اینکه بتوان مادر و پدری مشابه را جایگزین آنها کرد. این جدا کردن طفل از مادر و پدر امکان

مون و شوم رخ ای نامیافتد و گاهی بر اساس بروز حادثهجایگزین کردن گاهی بر اساس امری اضطراری اتفاق می

 تواند زندگی را ادامه دهد.دهد. ولی در هر حالت، فرد بدون پدر و مادر و یا شبه آن نمیمی

 های ایمان حقیقیمؤلفه

اگر ایمان فطری که با تولد فرد به او اعطا شده به تدریج به ایمانی حقیقی تبدیل نشود، با اشتباه گرفتن در مصادیق 

وجه کند که به هیچاش به کسانی اعتماد و تکیه میاین صورت فرد در امور زندگی شود دربه انحراف گراییده می

 الیق اتکا و اعتماد نیستند.    
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ز اکردن را شناخته و  اش در طی مقاطع مختلف زندگی، الزم است مصادیق حقیقی تکیهبنابراین فرد با ایمان فطری

 هر گونه تکیه به مصادیق غیرحقیقی احتراز کند.

رسولی  عنوی وا در این مسیر با حاصل شدن بلوغ عقلی به جای تکیه بر والدین جسمانی الزم است به پدری ملذ

 آن از آندر قر الهی تکیه کند و زندگی خود را رنگ و بویی شرعی دهد. این ایمان همان ایمانی است که خداوند

لیّ ش والیت ومان، ایمانی است که صرفًا با پذیرتوان آن را به نام ایمان حقیقی شناخت. این ایگوید و میسخن می

سازد. در این شود و فضای درونی فرد را از عطر اطمینان و اعتماد و توکل به خدا پر میالهی بر قلب فرد نازل می

دهد. ایمان حقیقی که بر مبنای می« مؤمنین»اند لقب صورت خداوند به افرادی که به چنین ایمانی دست یافته

 های زیر است:گیرد دارای مؤلفهالیت الهی شکل میپذیرش و

 معرفت به نیازهای حقیقی  .1

ند و خداو معرفت به پروردگار به عنوان غنی مطلق و نیز معرفت نسبت به رسول الهی به عنوان واسطه .2

 سایر افراد

 یابد.می النتقاتکیه کردن در امور به پروردگار و قبول و پذیرش حکم خداوند که از ناحیه رسوالن الهی  .3

 اعتماد به خدا و رسول او و تبعیت از حکم الهی و تسلیم در برابر دین الهی  .4

 اطمینان و تفویض نسبت به تقدیرات الهی .5

 آرامش و رضایت پس از تبعیت از دستورات رسول .6

 روایت زیر به بروز ایمان اشاره کرده است:

َعَلى اللَّهِ وَ تَفِْویضُ الْأَمْرِ إِلَى  الْإِیمَانُ أَرَْبعَةُ أَرَْکانٍ الرِّضَا بَِقضَاءِ اللَّهِ وَ التَّوَکُّلُ مِنِینَ صعَنْ َأبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیُر الْمُؤْ

 1لِأَمْرِ اللَّهِ. اللَّهِ وَ التَّسْلِیمُ

سلیم امر ت -4مر بخدا ا واگذاردن -3وکل بر خدا ت -2اضى بودن بقضاء خدا ر -1ایمان از بر چهار رکن استوار است

 خدا بودن.

 توان در دعای زیر مشاهده کرد:ثمره عملی چنین بروزی را می

قَدَرِكَ َو عَلَْیكَ وَ التَّفْوِیضِ إِلَیْكَ وَ الرِّضَا بِ ص یَقُولُ اللَّهُمَّ مُنَّ عَلَيَّ بِالتَّوَکُّلِ عَنْ عَِليِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ

 2لِأَمْرِكَ حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِیلَ مَا أَخَّرْتَ وَ لَا تَأْخِیرَ مَا عَجَّلْتَ یَا رَبَّ الْعَالَمِیَن. التَّسْلِیمِ

کار  اگذاردنوخودت و  وکّل بربار خدایا! بر من منّت نه به ت»گفتند: از على بن الحسین )ع( مده که أمیر المؤمنین )ع( مى

ندازى و اتو پس  خودت و خشنودى به مقدرت و تسلیم شدن به فرمانت تا دوست نداشته باشم تعجیل شود در آنچهبه 

 «.تأخیر شود در آنچه تو بشتابى، یا رب العالمین

                                                 
 56، ص 2اإلسالمیة(، ج -الكافي )ط  1

 581، ص 2اإلسالمیة(، ج -الكافي )ط  2
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 ضیوفت و نانیمطاادخ هب لکوت
تاریدقت هب تبسن

زاین قیدصت
يقیقح

 میلست و دامتعا
لوسر ربارب رد

 و شمارآ
تیاضر

زاین عفار قیدصت
يقیقح

تفرعم

نامیا همدقم

نامیا زورب

     
     

یاه هرازگ قیدصت
يقیقح

نامیا همزال

 
 های ایمان حقیقینمودار دو. مؤلفه

ای از نبهفات متعددی ذکر شده که هر یك نیز به جدر قرآن کریم و نیز روایات در توصیف مؤمنین حقیقی ص

 ده است:شبیان  زندگی ایشان داللت دارد. به عنوان مثال در سوره مبارکه مؤمنون وصف این افراد به صورت زیر

      
     

 ضیوفت و نانیمطاادخ هب لکوت
تاریدقت هب تبسن

زاین قیدصت
يقیقح

 میلست و دامتعا
لوسر ربارب رد

 و شمارآ
تیاضر

زاین عفار قیدصت
يقیقح

تفرعم

نامیا همدقم

نامیا زورب

     
     

          

 رد عوشخ
زامن

 زا ضارعا
وغل

 رد لعاف
تاکز

جورف ظفح

زامن ظفح

 تیاعر
دهعو تناما

نینمؤم تافص نامیا هجیتن

   

یاه هرازگ قیدصت
يقیقح

 نمودار سه. اوصاف مؤمنین حقیقی

یز از نمانند به تدریج ایمان فطری خود را توفیق میحقیقی بیکسانی که به هر دلیلی در تبدیل ایمان فطری به ایمان 

 شوند.توصیف می« الیکونوا مؤمنین»دست داده و به 

گیری و یا شود. لذا در شکلدارد که ایمان حقیقی به اکراه به کسی داده نمیخداوند در کتاب خود اعالم می

قی یمان حقیتعقل ا ودخیل خواهد بود. به قطع بدون تفکر شکوفایی آن مؤلفه اختیار که با تفکر و تعقل همراه است 

 گیرد.در کسی شکل نمی

 1إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَیْهِمْ مِنَ السَّماءِ آیَةً فََظلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعینَ * لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَالَّ یَكُوُنوا مُْؤمِنینَ 

ان فرود ان بر آناى از آسمآورند، جان خود را تباه سازى. اگر بخواهیم، معجزهى[ ایمان نمشاید تو از اینكه ]مشرکان

 آوریم، تا در برابر آن، گردنهایشان خاضع گردد.مى

                                                 
 4-3مبارکه شعراء، آیات سوره  1
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 های حقیقی راشود تا انسان نتواند نیازهای حقیقی و رافع نیاز حقیقی و گزارهدوری از تفکر و تعقل باعث می

 ارك کردن ایمان را از دست خواهد داد. تصدیق کند و به همین دلیل توان تد

 1شَكٍّ مِنْها بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ في

ورد آن م رد[ بلكه آنان ]نه،[ بلكه علم آنان در باره آخرت نارساست ]نه،[ بلكه ایشان در باره آن تردید دارند ]نه،

  کوردلند.  

تدارك بوده، و تدارك به معناى این است که اجزاى چیزى یکى پس از دیگرى )مانند حلقه  ارك در اصلادّ کلمه»

زنجیر( بیاید تا تمام شود و چیزى از آن باقى نماند و در اینجا معناى تدارك علمشان در آخرت این است که ایشان 

کلى تمام شد، و دیگر چیزى از آن نماند، تا ه علم خود را تا آخرین جزءش در باره غیر آخرت مصرف کردند، تا ب

 2«با آن امر آخرت را دریابند

 ر درون اوشود تا علم در درون فرد جریان یابد، به ویژه تفکری که بتواند تصدیق را دفعال شدن تفکر موجب می

 فعال سازد. 

 توان به آیات زیر اشاره کرد:به عنوان نمونه می

وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ * ذلِكَ لَآیَةً وَ ما کانَ أَکْثَرُهُمْ مُؤْمِنینَ  إِنَّ في* لْأَرْضِ کَمْ أَنْبَتْنا فیها مِنْ کُلِّ زَوْجٍ کَریمٍ أَ وَ لَمْ یَرَوْا إِلَى ا

 3الْعَزیزُ الرَّحیمُ

[ عبرتى است و رنمایىنین ]هاایم؟ قطعاً در اند که چه قدر در آن از هر گونه جفتهاى زیبا رویانیدهمگر در زمین ننگریسته

 ناپذیر مهربان است.آورنده نیستند. و در حقیقت، پروردگار تو همان شكست[ بیشترشان ایمان]لى

ی به دست رافع نیاز حقیقی که همه مقدرات هست در آیات فوق الزم است فرد با مشاهده رویش زمین و زوج کریم،

و برابر ا اند درو را یافته و وجود او را تصدیق کند تا بتواوست و عزیز رحیم است را در دورن وجدان کند و ا

 خاضع شود و تسلیم اوامر او گردد.

م است در هر شود، گویی الزتکرار می« ...ذلِكَ لَآیَةً إِنَّ في»های انبیا آیه در سوره مبارکه شعرا پس از بیان داستان

 ن را تصدیق کند. آد ای عزت رحیمانه خدا فهم شود و فرداستانی و از هر واقعه

ا ه شعراء بکند پاك بودن درون از رذائل است. این رذایل را در سوره مبارکآنچه انسان را الیق نزول حقیقت می

 کند.بیان می« افاك اثیم»و « مجرمین»عنوان 

که مرتکب هایی بهره است. در واقع به دلیل جرمدهد مجرم از تصدیق آیات نورانی قرآن بیدر آیه زیر نشان می

و  عاجز است کند ولی از تصدیق آنشده و آنها را استمرار بخشیده است، با اینکه آیات در درون او رسوخ پیدا می

 شود.    جز نفرت چیزی عائد او نمی

 4ال یُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى یََروُا الْعَذابَ الْأَلیمَ * قُلُوبِ الْمُجْرِمینَ  کَذلِكَ سَلَكْناهُ في
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 بینند،بدهیم: که به آن نگروند تا عذاب پردرد را ه در دلهاى گناهكاران، ]انكار را[ راه مىاین گون

معناى آیه این است که ما قرآن را با این حال، یعنى با این وضع که مورد نفرت و اعراض مشرکین باشد و به او »

تا کیفر جرم آنان باشد و با هر مجرم دهیم، ایمان نیاورند، داخل در قلوب این مشرکین نموده، از آن عبورش مى

 1«کنیم.دیگرى این معامله را مى

 در آیات دیگری از این سوره اینگونه آمده است:

 2یُلْقُونَ السَّمْعَ وَ أَکْثَرُهُمْ کاذِبُونَ * کُلِّ أَفَّاكٍ أَثیمٍ  تَنَزَّلُ عَلى* مَنْ تَنَزَّلُ الشَّیاطینُ  هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى

[ گوش فرا دزدانهآیند، که ]آیند؟ بر هر دروغزن گناهكارى فرود مىما را خبر دهم که شیاطین بر چه کسى فرود مىآیا ش

 .دارند و بیشترشان دروغگویندمى

      
     

 ضیوفت و نانیمطاادخ هب لکوت
تاریدقت هب تبسن

زاین قیدصت
يقیقح

 میلست و دامتعا
لوسر ربارب رد

 و شمارآ
تیاضر

زاین عفار قیدصت
يقیقح

تفرعم

نامیا همدقم

نامیا زورب

     
     

          

نینمؤمریغ تافص
ندرواین نامیا هجیتن و

یاه هرازگ قیدصت
يقیقح

نیمرجم

 لوزن
نیطایش

 قیدصت مدع
قیاقح

میثا كّافا

 
 نمودار چهار. اوصاف غیر مؤمنین 

شاره اقدان آن ایمانی و فکند که بیشتر به بروز بیدر سوره مبارکه یونس چند صفت قابل تأمل از غیر مؤمنین نقل می

فرد در  برداری کند. در این آیاتتواند به موانعی که بر سر تبدیل ایمان فطری به ایمان حقیقی است پردهدارد. و می

 کند ومی دلخوش تصدیقات خود جایی برای آخرت و امید به لقاء رّب نگذاشته است و به همین دلیل به حیات دنیا

تواند در او نور ایمان و حقیقت یابی اشتباه به طور طبیعی از آیات الهی که مییابد. در این مصداقبه آن اطمینان می

 ماند.   خبر میرا نازل کند غافل و بی

أُولئِكَ مَأْواهُمُ النَّارُ بِما * عَنْ آیاتِنا غافِلُونَ إِنَّ الَّذینَ ال یَرْجُونَ لِقاَءنا وَ رَُضوا بِالْحَیاةِ الدُّنْیا وَ اطْمَأَنُّوا بِها َو الَّذینَ هُمْ 

* جَنَّاتِ النَّعیمِ  إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ یَهْدیهِمْ رَبُُّهمْ بِإیمانِهِمْ تَجْری مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ في* کانُوا یَكْسِبُونَ 

 3مَّ وَ تَِحیَّتُهُمْ فیها سَالمٌ وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَدَعْواهُمْ فیها سُبْحانَكَ اللَّهُ

اند، و کسانى که از آیات ما کسانى که امید به دیدار ما ندارند، و به زندگى دنیا دل خوش کرده و بدان اطمینان یافته

هشان آتش است. کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته آوردند، جایگاغافلند، آنان به ]کیفر[ آنچه به دست مى
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[ آنان نهرها کند به باغهاى ]پُر ناز و[ نعمت، که از زیر ]پاىاند، پروردگارشان به پاس ایمانشان آنان را هدایت مىکرده

و درودشان در آنجا  [روان خواهد بود ]در خواهند آمد[. نیایش آنان در آنجا سبحانك اللّهم ]خدایا! تو پاك و منّزهى

 [.سالم است، و پایان نیایش آنان این است که: الحمد للَّه رب العالمین ]ستایش ویژه پروردگار جهانیان است

      
     

 ضیوفت و نانیمطاادخ هب لکوت
تاریدقت هب تبسن

زاین قیدصت
يقیقح

 میلست و دامتعا
لوسر ربارب رد

 و شمارآ
تیاضر

زاین عفار قیدصت
يقیقح

تفرعم

نامیا همدقم

نامیا زورب

     
     

          

نینمؤمریغ تافص
ندرواین نامیا هجیتن و

یاه هرازگ قیدصت
يقیقح

نیمرجم

     
      

 قیدصت مدع
قیاقح

میثا كّافا

                     
       

        
    

 ءاقل هب دیما
نتشادن ادخ

 
 نمودار پنج. موانع تبدیل ایمان فطری به ایمان حقیقی  

 مراحل تبدیل ایمان فطری به ایمان حقیقی 

 فکر جز باتای جز تفکر ندارد و گفته شد انسان برای تبدیل ایمان فطری به ایمان حقیقی چاره با توجه به آنچه

 شود.توجه به آیات فعال نمی

عتماد، وکل، ابه واسطه تفکر قدرت تصدیق درونی انسان فعال شده زمینه نزول حقیقتی که در پناه آن حقیقت ت

 شود.اطمینان و رضایت به پروردگار محقق می

ر ر پروردگاگرایی و فعال شدن امید دیدااز آثار تفکر در آیات، توجه به زنده شدن دوباره است که به آخرت یکی

 انجامد.می

 امید نداشتن لقاء عامل خاموش شدن نور ایمان در قلب است.

         1طُغْیانِهِمْ یَعْمَهُونَ  أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذینَ ال یَرْجُونَ لِقاءَنا في وَ لَوْ یُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِْعجالَهُمْ بِالْخَیْرِ لَقُضِيَ إِلَیْهِمْ

اً اجلشان نمود، قطعاب مىطلبند، در رساندن بال به آنها شتو اگر خدا براى مردم به همان شتاب که آنان در کار خیر مى

 د.بمانن کنیم تا سرگردانطغیانشان رها مى رسید. پس کسانى را که به دیدار ما امید ندارند، درفرا مى

تن حدود شوند و ضرورتی برای نگه داشافرادی که به لقاء آخرت امیدی ندارند در زندگی از حد تعادل خارج می

تضرع  شوند به فکر خدا افتاده و به درگاه اوتوانند قائل شوند. این افراد فقط گاهی که دچار اضطرار میالهی نمی

 زمه ایمانگردند. زیرا تصدیقی که الهر گاه که از این وضعیت رها شدند به زندگی معمولی خود باز میکنند و می

 ا معرفتیبزام و است درون آنها فعال نشده است. تصدیق الزمه ایمان تصدیقی است که افراد را بدون اکراه و ال

 پندارد.  ب نمیخود را از محضر خدا غای آگاهانه به خداوند و لقاء او در هر لحظه آگاه کند و در هیچ حالتی

ضُرٍّ مَسَّهُ کَذلِكَ زُیِّنَ  لَمْ یَدْعُنا إِلىوَ إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً فَلَمَّا کََشفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ کَأَنْ 

 2لِلْمُسْرِفینَ ما کانُوا َیعْمَلُونَ 
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ش را برطرف اخواند، و چون گرفتاریىم -ه پهلو خوابیده یا نشسته یا ایستادهب -ن انسان را آسیبى رسد، ما راو چو

نچه انجام فكاران آى اسرارود که گویى ما را براى گرفتاریى که به او رسیده، نخوانده است. این گونه براکنیم چنان مى

 دادند زینت داده شده است.مى

وحیانی  اند و به حضور خود در پیشگاه الهی در هر لحظه توجه ندارند نظام آیاتت از آیاتافرادی که در غفل

جهی دست معناست و نسبت به آیات تکوینی نیز انعکاسی ندارند و از مشاهده این آیات به علم و توبرایشان بی

رده ی از دستورات الهی سرپیچی کوحی دیگر ای به بهانه آیه ویابند. به همین دلیل با آمدن هر وحی و هر آیهنمی

 کنند.امکان اعتماد و اطمینان به خدا را از خود سلب می

 أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ يعَلَیْهِمْ آیاتُنا بَیِّناتٍ قالَ الَّذینَ ال یَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما یَكُونُ ل وَ إِذا تُتْلى

   1إِلَيَّ إِنِّي أَخافُ إِنْ َعصَیْتُ رَبِّي عَذابَ َیوْمٍ عَظیمٍ إِنْ َأتَّبِعُ إِالَّ ما یُوحى نَفْسي

یاور، یا آن برى جز این قرآن دیگ»گویند: و چون آیات روشنِ ما بر آنان خوانده شود، آنان که به دیدار ما امید ندارند مى

کنم. ىشود پیروى نمرا از پیش خود عوض کنم. جز آنچه را که به من وحى مىمرا نرسد که آن »بگو: « را عوض کن.

 «ترسم.اگر پروردگارم را نافرمانى کنم، از عذاب روزى بزرگ مى

صدیق خود تترین موضوعاتی که با تفکر در آیات طبیعی الزم است افراد تصدیق کنند و به وسیله این یکی از مهم

ن های آن و اصل بوداعتباری دنیا و سست بودن بنیانو تکیه بر خدا قرار دهند، بیرا در معرض فیض و نور ایمان 

ز اشود تا فرد اراده الهی و حقیقت وجود در هر رخدادی در هستی و زندگی انسان است. این توجه موجب می

 ند.فتنی بداز بین رای نتواند به غیر خدا اعتماد نماید و هر اعتمادی به غیر خدا را سست و ادرون در هیچ لحظه

اسُ وَ الْأَنْعامُ حَتَّى إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ إِنَّما مَثَلُ الْحَیاةِ الدُّنْیا کَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ مِمَّا یَأْکُلُ النَّ

 َعلَیْها أَتاها أَمْرُنا لَیْالً أَوْ نَهاراً فَجََعلْناها حَصیداً کَأَْن لَمْ َتغْنَ بِالْأَمِْس کَذلِكَ نُفَصِّلُ زُخْرُفَها وَ ازَّیَّنَتْ وَ ظَنَّ أَهْلُها أَنَُّهمْ قادِرُونَ

 2صِراطٍ مُسْتَقیمٍ دارِ السَّالمِ وَ یَهْدی مَنْ َیشاءُ إِلى وَ اللَّهُ یَْدعُوا إِلى* الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 

دامها  و ماز آنچه مرد - زندگى دنیا بسان آبى است که آن را از آسمان فرو ریختیم، پس گیاه زمیندر حقیقت، مَثَلِ

نان بر آن آاشتند که خت، تا آن گاه که زمین پیرایه خود را برگرفت و آراسته گردید و اهل آن پندبا آن درآمی -خورندمى

ت. این داشته اسنوجود  چنان درویده کردیم که گویى دیروز [ ما آمد و آن راقدرت دارند، شبى یا روزى فرمان ]ویرانى

ت فرا راى سالمسا[ به رکنیم. و خدا ]شما کنند به روشنى بیان مىها ]ى خود[ را براى مردمى که اندیشه مىگونه نشانه

 کند.خواند، و هر که را بخواهد به راه راست هدایت مىمى

ا شکوفایی ایمان ابتدا الزم است با موانع نزول حقیقت و بروز غفلت بر اساس مطالب فوق برای تقویت ایمان و ی

اعتبار بودن دنیا و سست بودن ای جدی کرد. در این صورت الزم است با تقویت تفکر و توجه و تدبر بیمقابله

و  کردن به آن به خوبی برای فرد مشخص و ملموس شود. به همین دلیل سیر در زمین های آن برای تکیهبنیان

اعتباری دنیاست. ترین عوامل توجه به بیمشاهده عاقبت کسانی که به دنیا تکیه کردند و از بین رفتند از مهم
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همچنین عیادت بیماران، تشییع جنازه و هر موضوعی که فرد را نسبت به موقت بودن زندگی دنیا و بی اعتبار بودن 

 کند.را تقویت می های درونی نسبت به حقهای آن دعوت کند تصدیقدلبستگی
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نینمؤمریغ تافص
ندرواین نامیا هجیتن و

یاه هرازگ قیدصت
يقیقح

نیمرجم

     
      

 قیدصت مدع
قیاقح

میثا كّافا

                     
       

        
    

 ءاقل هب دیما
نتشادن ادخ

 يتسس و ایند یرابتعا يب هب هجوت
 تیلباق مدع و نآ یاه ناینب
 نآ هب ندرک هیكت و نانیمطا

 
 نمودار شش. گام نخست در تبدیل ایمان فطری به ایمان حقیقی

دهد. در یاللت مگام دوم توجه به حقایق و مطالبی است که فرد را به قدرت یگانه هستی و تدبیر منحصر ربوبی د

های مختلف جوییشود و با بهانهرای فرد مسلم میاین صورت ضرورت اطاعت از دستورات الهی و تبعیت از حق ب

 دارد.در انصراف از حق خود را از مسیر حق باز نمی

الْحَيِّ وَ  لْمَیِّتِ وَ ُیخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَقُلْ مَنْ یَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَْرضِ أَمَّْن یَْملُِك السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ مَنْ یُخْرِجُ الْحَيَّ مَِن ا

 1فَذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِالَّ الضَّاللُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ * مَنْ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَیَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَ فَال تَتَّقُونَ 

ست که ست؟ و کیبر گوشها و دیدگان ابخشد؟ یا کیست که حاکم کیست که از آسمان و زمین به شما روزى مى»بگو: 

گفت:  خواهند« کند؟ىمسازد؟ و کیست که کارها را تدبیر آورد و مرده را از زنده خارج مىزنده را از مرده بیرون مى

ت؟ پس مراهى چیسگاین است خدا، پروردگار حقیقى شما، و بعد از حقیقت جز « کنید؟آیا پروا نمى»پس بگو: « خدا»

 شوید؟[ بازگردانیده مىچگونه ]از حق

 های درونی است:ترین موارد تقویت کننده تصدیقبا توجه به آیه فوق توجه به موارد زیر از جمله مهم

 توجه به رزاقیت خداوند   .1

 توجه به مالکیت خداوند در همه چیز حتی در قوای شناختی انسان .2

 توجه به موضوع حیات و مرگ  .3

 گیرد.نده که توسط پروردگار صورت میتوجه به خروج از مرده و مرده از ز .4

 توجه به حق بودن پروردگار  .5
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دنوادخ تیكلام هب هجوت
 تایح و توم هب هجوت

دنوادخ تسد هب
 ندوب قح هب هجوت

دنوادخ
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 نآ هب ندرک هیكت

1

2

 
 نمودار هفت. گام دوم در تبدیل ایمان فطری به ایمان حقیقی

مل بر ت و تأیکی از مطالب مهمی که خداوند در ادامه آیات فوق مطرح نموده این موضوع است که انسان با دق

ر دند ایمان ها بردارد. اگر چنین نکجمله حقایق یادشدة فوق الزم است دست از معاصی و نافرمانی حقایق هستی از

 شود. قلب او نازل نمی

      1کَذلِكَ حَقَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ َعلَى الَّذینَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ ال ُیؤْمِنُونَ 

 آورند.نمى قت پیوست، ]چرا[ که آنان ایماناین گونه سخن پروردگارت بر کسانى که نافرمانى کردند به حقی

معناى آیه چنین است: این چنین، کلمه پروردگارت که همان قضاى حتمى او علیه فاسقان است محقق و حتمى »

شد، و آن کلمه و آن قضاء این است که فاسقان ایمان نخواهند آورد، قضاى الهى این چنین در خارج محقق شده و 

این است که فاسقان از حق خارج شدند و قهرا در ضاللت واقع گشتند. و  و آن مصداقاینطور مصداق گرفته، 

خالصه کالم حق تعالى این است که ما اگر چنین قضایى راندیم که فاسقان هدایت نشوند و ایمان نیاورند این قضاء 

ن از حق روى گرداندند، و را به ظلم و به گزاف و بیهودگى نراندیم، بلکه اگر راندیم بدین جهت بود که خود آنا

و در این آیه  دقت بفرمائید. -اى نیستخود خویشتن را در ضاللت افکندند، چون بین حق و ضاللت هیچ واسطه

شریفه داللت بر چند مطلب ضرورى و چند حکم از احکام و قوانین روشن و مشهور در نظام عالم وجود دارد، مثل 

گوئیم: بین هدایت و باطل واسطه و شق سومى وجود ندارد و یا مىگوئیم: بین حق و این حکم بدیهى که مى

این دوران بین حق و باطل و هدایت و ضاللت مستند به قضاى الهى است، و   گوئیم:ضاللت واسطه نیست و یا مى

  2«از پیش خود در ملك خداى تعالى ثبوت نیافته، بلکه این خدا است که چنین کرده.

 این سوره آمده است: همچنین در آیه دیگری از
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وَ ما کانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِالَّ * وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمیعاً أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى یَكُونُوا مُؤْمِنینَ 

  1بِإِذْنِ اللَّهِ وَ یَْجعَلُ الرِّجْسَ عََلى الَّذینَ ال یَعِْقلُونَ 

اگزیر ردم را نمیا تو آوردند. پس آخواست، قطعاً هر که در زمین است همه آنها یكسر ایمان مىو اگر پروردگار تو مى

یدى را یشند، پلمى اندنکنى که بگروند؟ و هیچ کس را نرسد که جز به اذن خدا ایمان بیاورد، و ]خدا[ بر کسانى که مى

 دهد.قرار مى

ققش مور در تحبه سوى او مانند سایر موجودات عالم و سایر ا و راه یافتن -ن اختیارىالبته ایما -ایمان به خدا»

گردد و نمى شود و سببیتش کار آمدمحتاج به سببى است خاص به خودش، و این سبب هر چه باشد مؤثر واقع نمى

ذن را ااین  ى سبحانآورد مگر به اذن خداى سبحان، لیکن خدامسبب خود را که همان ایمان آدمى است پدید نمى

ست و در اند حق دهد که پذیراى حق باشد. و اما انسانى که معادهد، تنها در خصوص انسانى مىدر همه موارد نمى

بب ستیارش کند، )چون خود او با بدى اخکند خداى تعالى پلیدى و ضاللت را نصیب او مىبرابر حق لجاجت مى

فتنش عادت یااست انتخاب کرده( پس امیدى در ایمان آوردن او و سپلیدى و ضاللت را که همان عناد و لجاجت 

 نیست.

 تکذیبگر عاند ومو اگر خداى تعالى در کارآمد شدن سبب ایمان در مورد انسانى اذن دهد غیر اینگونه انسانهاى 

ى ه صرف اعتبار، حکمنحقیقى،  وم ت عاحکمى اس وَ ما کانَ لِنَفْسٍ أَنْ ُتؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ است، پس اینکه فرمود: 

 جْعَلُ اوَ یَ: است که داراى ایمان شدن نفوس را منوط و وابسته به اذن خداى تعالى کرده. و در اینکه فرمود

خواست تا استعداد دریافت اذن را از آنهایى که تعقل ندارند سلب کند و امکان رسیدن به اذن خدا را  لرِّجْسَ ...

بسازد. و منظور از رجس در خصوص این آیه چیزى در مقابل ایمان است، و معلوم است که مختص غیر این طایفه 

مقابل ایمان شك و تردید است. پس در این آیه شك و تردید، رجس و پلیدى خوانده شده. به این معنا که شك 

 یُرِدْ أَنْ یُضِلَّهُ وَ مَنْ مصداقى است که عنوان رجس بر آن صادق است، و این رجس در آیه زیر معرفى شده است:

 .2ؤْمِنُونَ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجاً کَأَنَّما َیصَّعَّدُ فِي السَّماءِ کَذلِكَ یَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِینَ ال یُ 

این جهت آنان را و نیز در خصوص این آیه منظور از جمله الَّذِینَ ال یَعْقِلُونَ تکذیب کنندگان آیات خدا است، و از 

بى عقل خوانده که تکذیب کنندگان آیات خدا یکى از طوایفى هستند که کلمه عذاب علیه آنان محقق و حتمى شده 

 3«کنند،و از کسانى هستند که خدا بر دلهایشان مهر زده در نتیجه دیگر تعقل نمى
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3

 
 طری به ایمان حقیقینمودار هشت. گام سوم در تبدیل ایمان ف

 آیات در کند توجه بهآیه دیگری از سوره مبارکه یونس که به صورت جدی و مشفقانه افراد را دعوت به ایمان می

 فرماید:دهد و میها و زمین را مورد تأکید قرار میآسمان

   1ذُرُ عَنْ قَوْمٍ ال ُیؤْمِنُونَ قُلِ انْظُُروا ما ذا فِي السَّماواتِ وَ اْلأَرْضِ وَ ما تُغْنِي الْآیاتُ وَ النُّ

 بخشد.آورند سود نمىمىنها و هشدارها، گروهى را که ایمان [ نشانهو ]لى« بنگرید که در آسمانها و زمین چیست؟»بگو: 

به  ود خداوندها و زمین نگردند و این امر موجب غفلت آنها از آیات شدر صورتی که افراد موفق به تفکر در آسمان

اند، توجه کنند اند و هالك شدهدهد که افراد به عاقبت کسانی که قبل بودهای شدید توسط پیامبر دستور میانذاره

 ود آورد.بخش گردد و افراد را به خشاید این انذارهای شدید نتیجه

ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنا وَ الَّذینَ آمَنُوا * ِإنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرینَ  فَهَلْ یَنْتَظِرُونَ إِالَّ مِثْلَ أَیَّامِ الَّذیَن خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا

 2کَذلِكَ حَقًّا عَلَیْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنینَ 

ا شما از بن ]نیز[ مرید که بانتظار »برند؟ بگو: پس آیا جز مانند روزهاى کسانى را که پیش از آنان درگذشتند، انتظار مى

 هیم.ا نجات دؤمنان رمرهانیم، زیرا بر ما فریضه است که س فرستادگان خود و کسانى را که گرویدند مىسپ« منتظرانم.
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4
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5

 
 نمودار نه. گام چهارم و پنجم در تبدیل ایمان فطری به ایمان حقیقی

چرایی این امر به  گیرد.صورت میوفایی ایمان توجه به علت اصلی یعنی توکل به خدا های بعدی برای شکدر گام

 گردد:موارد زیر بازمی

ای به دست خداوند است. درك این حقیقت عامل توکل در مالکیت موت و حیات: هر  مرگ و زندگی .1

رایش گایمانی بسیاری از اموری است که انسان به واسطه ترس از دست دادن حیات خود و دیگران، به بی

 کند.  پیدا می

وری ضرر: هر نفع و ضرری به دست خداوند است. درك این حقیقت عامل توکل در ام مالکیت نفع و .2

 یابد. ایمانی سوق میاست که به واسطه ترس به دست نیاوردن نفع و یا دفع ضرر به بی

ین ارسد به دست خداوند و تحت ربوبیت اوست. درك مالکیت خیر و ضر:ّ هر خیر و ضرری به انسان می .3

خردانه و یدر اموری است که به دلیل به ترس از دست دادن خیری دست به اقدامات بحقیقت عامل توکل 

 زند.  فاسقانه می

از نزول  کند و به نوعی هر گونه ترسی که مانعهمه موارد فوق قدرت الیزال الهی در تدبیر ربوبی را مطرح می

ر به دست حو بسیار تأثیرگذار از آیات زیتوان به نکند. مطالب فوق را میحقیقت ایمان است را از فرد سلب می

 آورد:

فَال أَعْبُدُ الَّذینَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذی یَتَوَفَّاکُمْ وَ أُمِرْتُ أَنْ  شَكٍّ مِنْ دیني قُلْ یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنْ کُنْتُمْ في

وَ ال تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما ال یَنْفَُعكَ وَ ال * أَنْ أَقِمْ َوجْهَكَ لِلدِّینِ حَنیفاً وَ ال تَكُوَننَّ مِنَ الْمُشْرِکینَ وَ * أَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنینَ 

 وَ إِنْ ُیرِدْكَ بِخَیْرٍ فَال رَادَّ لِفَضْلِهِ وَ إِنْ یَمْسَْسكَ اللَّهُ ِبضُرٍّ فَال کاشِفَ لَهُ إِالَّ هُوَ* یَضُرُّكَ فَإِنْ فََعلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمینَ 

 1یُصیبُ بِهِ مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحیمُ

                                                 
 107-104یونس، آیات  سوره مبارکه 1
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پرستم، بلكه پرستید نمى[ کسانى را که به جاى خدا مىاى مردم، اگر در دین من تردید دارید، پس ]بدانید که من»بگو: 

[ که و ]به من دستور داده شده است« ام که از مؤمنان باشم.ستاند، و دستور یافتها را مىپرستم که جان شمخدایى را مى

رساند، مخوان که به دین حنیف روى آور، و زنهار از مشرکان مباش. و به جاى خدا، چیزى را که سود و زیانى به تو نمى

اى جز او کنندهتو زیانى برساند، آن را برطرفاگر چنین کنى، در آن صورت قطعاً از جمله ستمكارانى. و اگر خدا به 

رساند، اى نیست. آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد مىنیست، و اگر براى تو خیرى بخواهد، بخشش او را ردّکننده

 و او آمرزنده مهربان است.

      
     

 ضیوفت و نانیمطاادخ هب لکوت
تاریدقت هب تبسن

زاین قیدصت
يقیقح

 میلست و دامتعا
لوسر ربارب رد

 و شمارآ
تیاضر

زاین عفار قیدصت
يقیقح

تفرعم

نامیا همدقم

نامیا زورب

     
     

          

یاه هرازگ قیدصت
يقیقح

دنوادخ تیقزار هب هجوت
دنوادخ تیكلام هب هجوت
 تایح و توم هب هجوت

دنوادخ تسد هب
 ندوب قح هب هجوت

دنوادخ

 و ایند یرابتعا يب هب هجوت
 و نآ یاه ناینب يتسس
 و نانیمطا تیلباق مدع

 نآ هب ندرک هیكت

1

2

 یزاس لاعف
لقعت

قسف كرت

3

 رد ركفت
تایآ

4

 تبقاع رد ركفت
ناگدش كاله

5

 قلطم تیكلام هب هجوت
تایح و توم رد دنوادخ

6

 قلطم تیكلام هب هجوت
ررض و عفن رد دنوادخ
 قلطم تیكلام هب هجوت
ررض و ریخ رد دنوادخ

 
 قیقینمودار ده. گام ششم در تبدیل ایمان فطری به ایمان ح

 فرایند ایمان 

های تبدیل ایمان فطری به ایمان حقیقی بیان شد برای شکوفایی ایمان الزم است فرایند زیر با توجه به آنچه در گام

 محقق شود:

به عنوان مقدمه و فراهم کننده اقتضای نزول روح ایمان در فرد، در این مرحله  سازی معرفت،مرحله اول: فعال

 کر شده در فوق( مورد توجه است.   های یك تا پنج )ذگام

سازی بستر الزم برای توکل و تکیه بر پروردگار، به عنوان بستر نزول روح ایمان، در این مرحله مرحله دوم: فعال

 گام ششم مورد توجه است.    

اقتضای  مرحله سوم: نزول روح ایمان و حقیقتی که سبب اتکال فرد به خداوند است. این مرحله پس از فراهم شدن

 شود.الزم با عنایات الهی نازل می
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شود. این مرحله چهارم: بروز صفات ایجاد شده از روح ایمان که سبب استمرار حضور روح ایمان در زندگی می

 گردد.مرحله پس از نزول روح ایمان محقق می

شود و به نزول مراتب می شماری در زندگی انسانمرحله پنجم: آثار و نتایج روح ایمان که باعث تحقق برکات بی

سازی برای مراتب باالتر ایمان شود. این مرحله زمینهدیگری از ایمان و رسیدن به درجات باالتر ایمان منجر می

 شماری دارد.های بیکند و در ضمن نیز منفعتمی

               
    

       
           
     

          
     

          
     

                
             
                      

         

         

      
   

      
     

      
    

                        
     

 
 به ساختار وجودی انساننمودار یازده. مراحل نزول روح ایمان و مراتب آن با توجه 

 توان فرایند ایمان را در مراتب و درجات آن مطالعه کرد. بر اساس مراحل فوق می

سازی معرفت است و هنوز معرفت به حدی نرسیده ای است که فرد در حال فعالمرتبه اول ایمان، مربوط به مرتبه

 باشد.  که روح ایمان برای همیشه و در هر لحظه زندگی فرد همراه با فرد

تواند بستر توکل خود را نیز فعال کند و با مدد آن فیض بیشتری از یابد که بر اساس آن میمرتبه دوم فرد معرفتی می

 روح ایمان دریافت کند.

کند اما یابد که نزول روح ایمان را در لحظات زندگی خود را درك میمرتبه سوم فرد معرفت و بستر توکلی می

 دار کند.ند این ایمان را خدشهتواها میهنوز آسیب

مرتبه چهارم فرد بر اساس معرفت، بستر توکل و دوام دریافت روح ایمان دارای صفات بروز ایمان شده، در این 

 کند.صورت ایمانی مستقر پیدا می
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جوانب  سازی ایمان را ازمرتبه پنجم فرد بر اساس استقرار ایمانی که یافته و صفات ایمانی که دارد قدرت جریان

 یابد.    مختلف و ابعاد گوناگون می

با توجه به مراتب فرد، ایمان دارای درجات خواهد بود. میزان درجه ایمان به استقرار و عدم استقرار آن وابسته 

 تواند فرد را دارای صفاتی عالی و شایسته توحیدی نماید. است. ایمانی که مستقر است می
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 امیان یقنی غایت 
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 خداایمان به 

 شود و در او نسبت به فعل خداوند در هستی و زندگی ایمان به خدا حقیقتی است که بر قلب بنده نازل می

 کند. حالتی از خرسندی، آرامش و اطمینان را ایجاد می

 شود و در او بصیرت و بینایی نسبت به فعل خداوند در ایمان به خدا نوری است که بر قلب بنده نازل می

آورد. به واسطه کند و در او حالتی از بیان و تمایز نسبت به حقایق به وجود میایجاد میهستی و زندگی 

 یاید.این بیان و تمایز حقایق هستی است که توان بنده قدرت توکل و اعتماد به خداوند را می

 ان به های دیگری است که خداوند به آن دستور داده است. ایمایمان به خدا برای بنده اساس همه ایمان

های آسمانی، ایمان به انبیاء، ایمان به رهبران دینی، ایمان به دین خدا ایمان به کتاب غیب، ایمان به مالئکه،

 از جمله آن است. 

 مندی تام و کامل از هر یك مطابق آن چیزی است که ایمان به هر یك از موارد ذکر شده به معنای بهره

ین ایمان به دین به معنای اینست که تنها دینی که خداوند برای بشر خداوند برای آن قرار داده است. بنابرا

تواند انسان و جامعه را سعادتمند قرار داده است راه نجات و سعادت است و اطمینان به اینکه غیر آن نمی

 کند.

  .بر اساس مطالب فوق همه آنچه در قرآن آمده است و نیز همه مسائل زندگی، موضوعی برای ایمان است  

  اساس و بنیان ایمان معرفت و شناخت است که به وسیله اطمینان و اعتماد بروز یافته و در عمل صالح و

 شود.خالص نمودار می

 یابد. سپس هر عملی معرفتی دوباره را برای چرخه ایمان از معرفت و علم آغاز شده و به عمل سوق می

 گذارد.    فرد به جا می

 خروجی ایمان به خدا  

شود و از سویی مؤمن را به معرفتی بیشتر نسبت به مهر، به خدا از سویی به عمل خالص و صالح منجر می ایمان

 دهد.رحمت و ربوبیت خداوند داللت می

  

 نمؤم
 ادخ هب نامیا

مع حلاص ل

 میحرلا نمحرلا هللا
نیدلا موی كلام نیملاعلا بر

 هب تفرعم
ادخ

 هب تفرعم
ادخ

  ه عَفْر ی  ح لا صلا ُل م عْلا  و  ب یَّطلا  م لَْكلا  د ع ص ی  ه َیلِإ
 

 . خروجی ایمان به خدانمودار یك
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بنده به  ب آن استار عجیو مشاهده ثمرات و آث در اثر استمرار در ایمان به خدا که همراه با اعتماد و اطمینان به او

ای بنده کند که هیچ جای شك و تردید در او راه ندارد. در چنین وضعیتی برمعرفتی نسبت به خدا دست پیدا می

 پیوند که برخی از این رخدادها عبارتند از: ای به وقوع میرخدادهای ویژه

 به جای فرار در این صورت .شودای از جانب خدا مینهی بنده در اثر استمرار ایمان خود مشتاق هر امر و 

هایی مانند وجود ضررهای ظاهری و کشد و به هیچوجه بهانهاز احکام الهی، این احکام را در آغوش می

 گردد.های مالی و جانی مانعی برای تردید در احکام یا کم شدن اشتیاق او نمیدنیوی یا نقص

 ین است. به ا ها دست یافتهکند زیرا به بسیاری از این وعدهد بیشتری پیدا میهای الهی اعتمابنده به وعده

 شود.ها و مسیر زندگی است بشارت گفته میای از صحت انتخابحالت دستیابی به وعده که نشانه

 دیده است. اعتماد شده است زیرا به تجربه زوال، فنا و سستی آن رانسبت به دنیا و مظاهر آن به شدت بی  

 را هر ت. زینسبت به مرگ و پایان حیات دنیا و رسیدن به حیات جاودان به معرفتی محکم دست یافته اس

 داند.دانسته و مینفس خود را قدمی به سمت مرگ می

ین گفته اشد یقببه علمی که در آن شك و تردید وارد نشود و متزلزل نگردد و در اثر عمل خالصانه مستحکم شده 

 شود.می

 1ءٌ أَهَْلكَ لِدِینِهِ مِنْ غَلَبَةِ الشَّكِّ عََلى یَقِینِهِ.لیه السالم َعلَیْكَ ِبلُزُومِ الْیَقِینِ وَ تَجَنَّبِ الشَّكَّ فَلَیْسَ لِْلمَرْءِ شَيْقال علي ع

 .  نیست بر یقین از غلبه شك بارترفرد هالکت بر تو باد به همراه بودن با یقین و دوری از شك. زیرا چیزی برای دینِ

 غایت ایمان  ،یقین

ه شاکر ای خرسند است کشده است. زیرا خداوند از بنده بیاندر قرآن یقین به خداوند به عنوان غایت عبودیت 

برای  ای است که هیچ جای خالی دیگریباشد و شکر نعمت معرفت و ایمان، علم به صفات و اسماء خدا به گونه

 از کارکرد خود نیفتد و به ضعف گراییده نشود. آن تصور نشود و در اثر حوادث و ابتالئات

 2وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى یَْأتِیَكَ الْیَقینُ 

 و پروردگارت را پرستش کن تا اینكه مرگ تو فرا رسد. 

 توانند هادی انسان باشند که به درجه یقین دست یافته باشند.به همین دلیل تنها کسانی می

 3 یَهْدُونَ بِأَمْرِنا َلمَّا صَبَرُوا وَ کانُوا ِبآیاتِنا یُوقِنُونَ وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً

مردم را[ هدایت مان ما ]به فر و چون شكیبایى کردند و به آیات ما یقین داشتند، برخى از آنان را پیشوایانى قرار دادیم که

 کردند. مى

                                                 
 62تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص  1

 99سوره مبارکه حجر، آیه  2

 24سوره مبارکه سجده، آیه  3
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طعی قن به علم اند زیرا نتیجه ایمان، رسیددانستهیقین  را السالم غایت ایمانبه همین دلیل است که اهل بیت علیهم

شکیل درباره موضوعات ایمان است. و این موضوعات، همان موضوعاتی است که جهت زندگی و روح آن را ت

 دهد.می

 1قال علي علیه السالم غَایَةُ الْإِیمَانِ الْإِیقَاُن.

 ت ایمان رسیدن به یقین است.یاغ

ثبیت تواند به عنوان نشانه تآید میطعی است و در اثر نزول مکرر ایمان به وجود میبا توجه به اینکه یقین علم ق

 ایمان مورد توجه قرار گیرد. 

 2.قال علي علیه السالم الْیَقِینُ عُنْوَانُ الْإِیمَان

 یقین اصل و رأس ایمان است.

های ایمان د لذا در مراحلی که ازبوهای بعدی خواهد پس از تثبیت ایمان به جای معرفت، یقین مقدمه نزول ایمان

 شود. محسوب می رود یقین به عنوان ستون ایمانباالتر سخن می

 3 قال علي علیه السالم الْیَقِینُ عِمَاُد الْإِیمَانِ.

 یقین ستون ایمان است.

 داشت. تر خواهد تر شود ایمانی مستحکمهر قدر یقین در فرد مستحکم با توجه به تأثیر ایمان بر یقین،

 4 قال علي علیه السالم قَوُّوا إِیمَانَكُمْ بِالْیَقِینِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الدِّینِ.

 ایمان خود را با یقین تقویت کنید زیرا برترین دین است.

  ه است.بر اساس مطلب فوق ارزش یقین در فرهنگ اهل بیت علیهم السالم بیش از ایمان در نظر گرفته شد

فَوْقَ التَّقْوَى بِدَرَجَةٍ  الْإِیمَانُ فَوْقَ الْإِسْلَامِ بِدَرَجَةٍ وَ التَّقْوَى فَوْقَ الْإِیمَانِ بِدَرَجَةٍ وَ الْیَقِینُ  نِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَُقولُعَنْ أَبِي الْحَسَ 

  5.ءٌ أَقَلُّ مِنَ الْیَقِینِوَ مَا قُسِمَ فِي النَّاسِ شَيْ

و میان  است، اقوتتر از یك درجه باالتر از ایمان و یقین یك درجه باال است، و تقوایمان یك درجه باالتر از اسالم ا

 کمتر از یقین پخش نشده است. مردم چیزى

ی نسبت ی درونکسی که به هر موضوعی از موضوعات ایمان یقین پیدا کند به طور خودجوش و نهادینه شده مراقبت

 شود.  یده میبه سمت عمل کشکند. این مراقبت به طور طبیعی به آن پیدا می

 6 قال علي علیه السالم مَنْ َأیْقَنَ بِاْلجَزَاءِ أَحْسََن.

 دهد. کسي که به جزا یقین دارد کار نیكو انجام مي

                                                 
 62تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص  1

 62تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص  2

 62تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص  3

 62تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص  4

 51، ص 2اإلسالمیة(، ج -لكافي )ط ا 5

 166تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص  6
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سیدن به رگردد غایت ایمان و غایت یقین بنابر آنچه در روایات ذکر شده است یقین در انسان جانشین ایمان می

 اخالص در عمل است.

 1.علي علیه السالم غَایَةُ الْیَقِینِ الْإِخْلَاصقال 

 غایت یقین اخالص است.

 تقویت ایمان از طریق تقویت یقین

پردازند. این یمغایت  به طور مستقیم به تقویت همان ،راه و مسیری در بسیاری از تعالیم دینی برای رسیدن به غایتِ 

ر اثر ست و دابارت دیگر با وجودی که یقین نتیجه ایمان شیوه در رابطه با یقین نیز صورت گرفته است. به ع

 های خاصی برای تقویت آن توصیه شده است. شود، شیوهاستمرار ایمان حاصل می

توان نه میان نموبر این اساس در آیات و روایات سعی شده است افراد نسبت به موضوعاتی به یقین برسند. به عنو

 به موارد زیر اشاره کرد:

 ت توجه همه جانبه به آخرت. ضرور1

  2 قال علي علیه السالم مَنْ َأیْقَنَ بِاْلآخِرَةِ لَمْ یَحْرِصْ عَلَى الدُّنْیَا.

 کسي که به آخرت یقین دارد بر دنیا حریص نیست.

 . ضرورت داشتن عمل   2

 3  فِیهِ.قال علي علیه السالم لَا یَعْمَلُ ِبالِْعلْمِ إِلَّا مَنْ أَیْقَنَ بَِفضْلِ الْأَجْرِ

 تواند بر مبنای علم عمل کند مگر آنكه به برتری پاداش در آن، یقین داشته باشد.کسي نمي

 4 .قال علي علیه السالم لَا خَیْرَ فِي عَمَلٍ إِلَّا مَعَ الْیَقِینِ وَ الْوَرَع

 در عمل برای کسي خیری نیست مگر با یقین و ورع.

 گاه در زندگی . ضرورت داشتن تکیه3

 5.ل علي علیه السالم التَّوَکُّلُ مِنْ قُوَّةِ الْیَقِینقا

 توکل از قوت یقین است.

 . ضرورت داشتن عبادت4

 6.قال علي علیه السالم َعلَیْكُمْ بِصِدْقِ الْإِخْلَاصِ وَ حُسْنِ الْیَقِینِ فَإِنَّهُمَا أَفْضَلُ عِبَادَةِ الْمُقَرَّبِین

 ین نیكو زیرا برترین عبادت مقربین است.بر شما باد به اخالص صادقانه و یق

                                                 
 197تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص  1

 151تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص  2

 166تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص  3

 156تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص  4

 196تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص  5

 197تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص  6
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 های تقویت یقین راه

 وصیه شده است عبارتند از:تهایی که برای تقویت یقین برخی از راه

 . توجه به انعکاس و بازتاب هر عمل 1

 1 قال علي علیه السالم مَنْ صَدَّقَ ِبالْمُجَازَاةِ لَمْ یُؤْثِرْ غَیْرَ الْحُسْنَى.

 گزیند.صدیق کند غیر از حسني چیزی را بر نميهر کس مجازات را ت

 2 [ جَزَاًء کَیْفَ لَا یُحْسِنُ عَمَلَُه.قال علي علیه السالم عَجِبْتُ لِمَْن یَعْلَمُ أَنَّ لِلْأَْعمَالِ ]األعمال

 کند.عمل خود را نیكو نمي هه چگونکداند برای هر عملي جزایي است در شگفتم از کسي که مي

 داری . تقویت دین2

 3 قال علي علیه السالم مَنْ قَوِیَ ِدینُهُ أَیْقَنَ بِالْجَزَاءِ وَ َرضِيَ بِمََواقِعِ اْلقَضَاءِ.

 های مختلف راضي است.کسي که دینش قوی است به جزا یقین دارد و به قضاهای رانده شده در موقعیت

 . قرار نگرفتن در موضع شك و تردید3

 4 یُوِقنْ بِالْجَزَاءِ أَفْسَدَ الشَّكُّ یَقِینَهُ. قال علي علیه السالم مَنْ لَمْ

 کند.کسي که به جزا یقین نداشته باشد شك یقینش را فاسد مي

 5.قال علي علیه السالم حُبُّ الْمَالِ یُوهِنُ الدِّینَ وَ یُفْسِدُ الْیَقِین

 گردد.مي تي مال موجب وهن دین و فساد یقیندوس

 و اجل  . توجه به فانی بودن دنیا4

 6قال علي علیه السالم کَذَبَ مَنِ ادَّعَى الْیَقِینَ بِالْبَاقِي وَ هُوَ مُوَاصِلٌ لِلْفَانِي.

 کند در حالي که به فاني چسبیده است. گوید کسي که ادعای یقین به باقي را ميدروغ مي

 . توجه به مکافات عمل 5

 7 انْتِقَامِ اللَّهِ مِنْهُ وَ هُوَ مُقِیمٌ عَلَى الْإِصْرَاِر. قال علي علیه السالم عَجِبْتُ لِمَْن عَلِمَ شِدَّةَ

 دهد.  ضعیت نميگناهش تغییر و نسبت به اصرار بر داند وليخدا نسبت به خود را مي در شگفتم از کسي که شدت انتقام

                                                 
 166تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص  1

 166تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص  2

 166تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص  3

 166تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص  4

 368تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص  5

 115تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص  6

 166تصنیف غرر الحكم و درر الكلم، ص  7
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 موضوعات یقین در قرآن و روایات

دهد یقین و علم به موضوعاتی از زندگی است. به می نجات شفتگیآترین موضوعاتی که هر فردی را از یکی از مهم

به طور طبیعی  ،شود یا به ضررشداند در انتها به نفعش تمام میکند و نمیعنوان نمونه کسی که کاری را شروع می

 شود. شود و یا در عزم او خلل وارد میآشفته می

ه از ا کسانی کآن نیز بیشتر است. لذ او به انجام تر باشد اطمینانهر قدر علم فرد نسبت به مقصد و یا کاری کافی

فردی و  توانند در زندگی خود تولیدکننده عمل یا فکر و جریانینعمت یقین به هر دلیل برخوردار نیستند نمی

 اجتماعی باشند.

 ریزی صحیح در زندگی است.یقین پایه برنامه

 دهد.ر به فرد مییقین انگیزه صبر و مقاومت را برای رسیدن به مقصد مورد نظ

 یقین منشأ عزم در فرد است.  

 یقین موجب کشف استعدادها و باعث خالقیت در فرد است.

 یقین ...

 د:اما در این رابطه سؤاالت بسیار متعدد و متنوعی وجود دارد که الزم است به آن پاسخ داده شو

 توان یقین پیدا کرد؟. به چه موضوعاتی در زندگی می1

 یقین در مورد آنها ضرورتی ندارد؟ توان یقین یافت و اساساًاتی از زندگی نمی. به چه موضوع2

 . اگر به موضوعاتی که الزم است به آنها یقین یافت، یقینی صورت نگیرد چه تبعاتی دارد؟3

 ؟داشت و خواهداچه تبعاتی برای  . اگر فرد مترصد یقین به موضوعاتی شود که الزم نیست به آنها یقین یافت،4

ر فانی رود. زیرا اموطبق منطق قرآن اگر کسی بخواهد نسبت به امور فانی یقینی به دست آورد به اشتباه می

ت، گیری در مدت اجل آنهاسدل نبستن به آنها و بهره دربارههایی که هبردار نیستند. در خصوص این امور گزاریقین

ریزی کرده است اختاری که فنا را برای آنها برنامهس در قرار داشتنبردار است و خود این امور به دلیل یقین

 بردار و قابل اتکا نیستند.یقین

ه کاقی و حق بردار هم نیست و امر ببه اعتبار دیگر هر آنچه در حوزه ایمان قابل اتکای حقیقی هست اساساً یقین

 بردار است. و اطمینان کرد، یقینن به آن اعتماد خورد و می تواجاری در هستی است و همه وقایع توسط آن رقم می

َأنْ یَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَیِّ حَدیثٍ  ءٍ وَ أَنْ عَسىمَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما َخلَقَ اللَّهُ ِمنْ شَيْ أَ وَ لَمْ یَنْظُرُوا في

  1بَعْدَهُ ُیؤْمِنُونَ 

شده  ان نزدیكم مرگشاند و اینكه شاید هنگاى که خدا آفریده است ننگریستهآیا در ملكوت آسمانها و زمین و هر چیز

 آورند؟باشد؟ پس به کدام سخن، بعد از قرآن ایمان مى

 شوند:ك میها در دنیا به دو دسته تفکیبر اساس مطلب فوق انسان

                                                 
 185آیه سوره مبارکه أعراف، 1
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ر نشوند گرفتاین مطلب که برای یقین به ا کنند مثالًگروه اول کسانی که در جهت یقین به امور فانی حرکت می

 آورند.علم یا قدرت به دست می آورند و یا برای یقین به تغییر نکردن جایگاه دنیوی،درآمد به دست می

کنند. در عالم صرف می تآفرین و قوانین هستی و ثابتاگروه دوم، همت خود را در به دست آوردن یقین به هستی

 گردند.مند مییك موقعیت، جایگاه و ابزار بهره این صورت از امور دنیوی تنها به عنوان

، لقد، نّ، انّمااهای مختلفی مانند بیان جمالت قطعی با ادات قرآن کریم و نیز روایات معصومن علیه السالم با بیان

 استفهام و ...حقایقی یقینی را تبیین کرده است. 

است  ر مطالبین اموای .وان موضوع یقین ذکر کرده استدر قرآن کریم فهرستی از اموری را نیز به طور مستقیم به عن

 ضوع یقین خود نماید.موآنها را که الزم است انسان نسبت به آنها گرایش داشته باشد و 

 . یقین به پروردگار عالم 1

 1قالَ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَیْنَهُمَا إِنْ کُنْتُمْ مُوقِنینَ

 « گر اهل یقین باشید.ا -و زمین و آنچه میان آن دو است پروردگار آسمانها»گفت: 

 . یقین به آخرت2

 ترین موضوع یقین در قرآن یاد شده است. در آیات متعددی از قرآن آخرت به عنوان مهم

  2وَ الَّذینَ ُیؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیْكَ َو ما أُنْزِلَ مِنْ قَبِْلكَ وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ 

 ین دارند. آخرت یق د و بهو آنان که بدانچه به سوى تو فرود آمده، و به آنچه پیش از تو نازل شده است، ایمان مى آورن

سد ت. چه بررده اسکدر اهمیت این موضوع در سوره مبارکه مطففین گمان به آخرت را نیز بازدارنده از گناه معرفی 

 به علم یا یقین به آن.

 معجزات  به . یقین 3

 ست.معجزات انبیا دلیل اثبات نبوت آنهاست. یقین به این معجزات به منزله یقین به نبوت انبیا ا

یَّنَّا الْآیاتِ قَوْلِهِمْ تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَ وَ قالَ الَّذینَ ال یَْعلَمُونَ لَوْ ال یُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتینا آیَةٌ کَذلِكَ قالَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ

 3لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ 

د ]نیز[ مثل نان بودنیش از ایکسانى که پ« آید؟اى نمىگوید؟ یا براى ما معجزهچرا خدا با ما سخن نمى»افراد نادان گفتند: 

ین دارند، قهى که یاى گروها ]ى خود[ را برماند. ما نشانهگفتند. دلها ]و افكار[ شان به هم مىهمین گفته ایشان را مى

 ایم. نیك روشن گردانیده

 . یقین به نزول حکم از جانب خدا و وجود آن4

 4أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَ مَنْ أَْحسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ 

 ست؟ اند؟ و براى مردمى که یقین دارند، داورى چه کسى از خدا بهتر اآیا خواستار حكم جاهلیّت

                                                 
 24سوره مبارکه  شعراء، آیه  1

 4سوره مبارکه بقره، آیه  2

 118سوره مبارکه بقره، آیه  3

 50سوره مبارکه مائده، آیه  4
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 ها و زمین. یقین به ملکوت آسمان5

 1وَ کَذلِكَ نُری إِبْراهیمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِیَكُونَ مِنَ الْمُوقِنینَ

  کنندگان باشد.و این گونه، ملكوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نمایاندیم تا از جمله یقین

 . یقین به لقاء و دیدار پروردگار 6

عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ کُلٌّ یَجْری لِأَجَلٍ مُسَمًّى یُدَبِّرُ الْأَمْرَ  لَّهُ الَّذی رَفَعَ السَّماواتِ ِبغَیْرِ عََمدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوىال

 2یُفَصِّلُ الْآیاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ َربِّكُمْ تُوقِنُونَ 

و خورشید  یال یافترش استعکه آسمانها را بدون ستونهایى که آنها را ببینید برافراشت، آن گاه بر  [ کسى استخدا ]همان

کند، و [ تدبیر مىآفرینش]دهند. ]خداوند[ در کار و ماه را رام گردانید هر کدام براى مدتى معین به سیر خود ادامه مى

 لقاى پروردگارتان یقین حاصل کنید. نماید، امید که شما بهآیات ]خود[ را به روشنى بیان مى

 . یقین به آیات الهی 7

 3 یُوقِنُونَ وَ إِذا وَقَعَ الْقَوْلُ َعلَیْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ کانُوا بِآیاتِنا ال

ید که: ان سخن گوآوریم که با ایشاى آنان بیرون مىاى را از زمین بر[ بر ایشان واجب گردد، جنبندهو چون قول ]عذاب

 هاى ما یقین نداشتند. مردم ]چنان که باید[ به نشانه

 4خَلْقِكُمْ وَ ما یَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ آیاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ  وَ في

 هایى است.شانهنارند دین گرداند، براى مردمى که یق[ جنبنده ]ها[ پراکنده مىو در آفرینش خودتان و آنچه از ]انواع

   5وَ فِي الْأَرْضِ آیاتٌ لِلُْموقِنینَ 

 [ است، هایى ]متقاعد کنندهو روى زمین براى اهل یقین نشانه

 .یقین به کتاب خدا8

 6هذا بَصائِرُ لِلنَّاسِ وَ هُدىً وَ رَحَْمةٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ 

 ین دارند، رهنمود و رحمتى است. بخش و براى قومى که یق[ براى مردم، بینشاین ]کتاب

 های الهی . یقین به وعده9

 7نًّا وَ ما نَْحنُ بِمُسْتَیْقِنینَوَ إِذا قیلَ إِنَّ َوعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ السَّاعَةُ ال رَیْبَ فیها قُلْتُمْ ما نَدْری مَا السَّاعَةُ إِنْ نَُظنُّ إِالَّ ظَ

                                                 
 75سوره مبارکه أنعام، آیه  1

 2سوره مبارکه رعد، آیه  2

 28سوره مبارکه نمل، آیه  3

 4سوره مبارکه جاثیه، آیه  4

 20سوره مبارکه ذاریات، آیه  5

 20سوره مبارکه جاثیه، آیه  6

 32سوره مبارکه جاثیه، آیه  7



304 

ز گمان چیست؟ ج دانیم رستاخیزما نمى»، گفتید: «ى در رستاخیز نیستوعده خدا راست است و شك»و چون گفته شد: 

 « ورزیم و ما یقین نداریم.نمى

 1أَمْ خَلَقُوا السَّماواتِ وَ الْأَْرضَ بَلْ ال یُوقِنُونَ 

 اند؟ ]نه،[ بلکه یقین ندارند. [ خلق کردهآیا آسمانها و زمین را ]آنان

 . یقین به مرگ10

 2قینُ حَتَّى أَتانَا الْیَ

 تا مرگ ما در رسید.

ر توان آنها را به عنوان موضوعات یقین محسوب کرد به شرح زیای از روایات اهل بیت علیهم السالم که مینمونه

 است: 

 3 قال علي علیه السالم عَجِبْتُ لِمَْن یَشُكُّ فِي ]قُدْرَةِ[ اللَّهِ وَ هُوَ یَرَى خَلْقَهُ.

 بیند. ا شك دارد در حالي که خلق او را ميدر شگفتم از کسي که در قدرت خد

 4.قال علي علیه السالم عَجِبْتُ لِغَاِفلٍ وَ الْمَوْتُ َیطْلُبُهُ

 طلبد.سي که غافل است در حالي که مرگ او را ميدر شگفتم از ک

 5 قال علي علیه السالم عَجِبْتُ لِمَْن عَرَفَ سُوءَ عََواقِبِ اللَّذَّاتِ کَیْفَ لَا یَعِفُّ.

 ورزد.شناسد، چگونه عفت نميدر شگفتم از کسي که بدعاقبتي لذات را مي

 6 قال علي علیه السالم عَجِبْتُ لِمَْن عَرَفَ رَبَّهُ کَیْفَ لَا یَسْعَى لِدَارِ الْبَقَاءِ.

 کند. شناسد، چگونه برای دار بقا سعي نميدر شگفتم از کسي که پروردگار خود را مي

 7 م ِإنَّكَ إِنْ تََكبَّرْتَ وَضََعكَ اللَّهُ.قال علي علیه السال

 سازد.همانا اگر کبر ورزیدی خدا تو را خوار مي

 8 قال علي علیه السالم ِإنَّكَ إِنْ َجاهَدْتَ نَفْسَكَ حُزْتَ رِضَى اللَِّه.

 ای.همانا اگر با نفس خود مجاهده کردی رضایت خدا را برافراشته

 9 إِنِ اْجتَنَبْتَ السَّیِّئَاتِ نِلْتَ رَفِیعَ الدَّرَجَاتِ.قال علي علیه السالم ِإنَّكَ 

                                                 
 36سوره مبارکه طور، آیه  1

 47سوره مبارکه  مدثر، آیه  2

 331عیون الحكم و المواعظ )للیثي(، ص  3

 331عیون الحكم و المواعظ )للیثي(، ص  4
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 شوی.ئل ميها دوری کردی به درجات بلند ناهمانا اگر از بدی

 های ایمانهای یقین، آسیبآسیب

ها های ایمان دانست. اساس این آسیبهای یقین را همان آسیبتوان آسیببا توجه به مضمون آیات و روایات می

تر عبارتست کند. وسواس در معنایی دقیقمعرفی می« وسواس»دن علم به شك است که در قرآن آن را به تبدیل ش

 . در اینی گردداز القائات مخفیانه غیرالهی که موجب کندی در انجام خیر و یا توقف آن و یا تردید در حقیقت

باشد. با ین و نیز آسیب ایمان مصورت هر کاری که انسان را در معرض وسواس قرار دهد به عنوان آسیب یقی

سمت  رد را بهطانی فتوجه به آیات انتهایی سوره مبارکه شعرا هر گناه و نافرمانی خدا به عنوان گیرنده القای شی

 دهد. انحراف سوق می

و  ل به دنیامه حبّ دنیاست. به طور طبیعی میتفاخر و در یك کل ،تکاثر ،لعب های دیگر یقین موضوع لهو،از آسیب

ز قرآن اکشاند. این موضوع در آیات متعددی مطامع آن انسان را به سمت شك و تردید نسبت به غیب و حقایق می

 و نیز روایات بیان شده است. 

کند. در کند و اهمیت پرداخت به این موضوع را تبیین میرا کشف میهای یقین ر هر یك از آسیبنمونه آیات زی

 ترین آسیب برای یقین معرفی شده است. آیه زیر مرض قلب و کفر بزرگ

نَ الَّذیَن أُوتُوا الْكِتابَ وَ یَزْدادَ الَّذیَن وَ ما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِالَّ مَالئِكَةً وَ ما جََعلْنا عِدَّتَهُمْ إِالَّ فِتْنَةً لِلَّذینَ کَفَُروا لِیَسْتَیْقِ

ُقلُوبِهِمْ مََرضٌ َو الْكافِرُونَ ما ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثَاًل  وا الْكِتابَ وَ الُْمؤْمِنُونَ وَ لِیَقُولَ الَّذینَ فيآمَنُوا إیماناً وَ ال یَرْتابَ الَّذینَ ُأوتُ 

 1لْبَشَرِ لِ کَذلِكَ یُضِلُّ اللَّهُ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدی مَنْ یَشاءُ وَ ما َیعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِالَّ هُوَ وَ ما هِيَ إِالَّ ذِکْرى

اند قرار ندادیم، تا هافر شدو ما موکّالن آتش را جز فرشتگان نگردانیدیم، و شماره آنها را جز آزمایشى براى کسانى که ک

ایشان داده شده  کتاب به نان کهاند افزون گردد، و آآنان که اهل کتابند یقین به هم رسانند، و ایمان کسانى که ایمان آورده

ردن، چه ین وصف کخدا از ا»به شكّ نیفتند، و تا کسانى که در دلهایشان بیمارى است و کافران بگویند: و ]نیز[ مؤمنان 

و  مى کند، د هدایتگذارد و هر که را بخواهاین گونه، خدا هر که را بخواهد بیراه مى« چیزى را اراده کرده است؟

 [ جز تذکارى براى بشر نیست.داند، و این ]آیات[ سپاهیان پروردگارت را جز او نمى]شماره

 در سوره تکاثر عامل دوری از یقین تکاثر و دنیاطلبی معرفی شده است.

  لَوْکَالَّ*  مَّ کَالَّ سَوْفَ َتعْلَُمونَثُ* َف َتعْلَُمونَ الَّ سَوْکَ* بَِر حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقا* أَلْهاکُمُ التَّكاثُرُ*  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

 ذٍ عَنِ النَّعیمِ ئَلُنَّ یَوْمَئِمَّ لَتُسْثُ * یَقینِ ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَیْنَ الْ* لَتَرَوُنَّ الْجَحیمَ * تَعَْلمُونَ ِعلْمَ الْیَقینِ 

رسید. نه  [ به گورستانتانتفاخر به بیشتر داشتن، شما را غافل داشت. تا کارتان ]و پای. به نام خداوند رحمتگر مهربان

ه یقین دوزخ اشتید! بدلیقین ان است، زودا که بدانید.باز هم نه چنین است، زودا که بدانید. هرگز چنین نیست، اگر علم چنی

[ پرسیده ینروى زم]یابید. سپس در همان روز است که از نعمتِ بینید. سپس آن را قطعاً به عین الیقین درمىرا مى

 خواهید شد. 

                                                 
 31سوره مبارکه  مدثر، آیه  1
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 د آفت و آسیب یقین دانسته شده است.در آیه زیر ظلم،  علوّ  و فسا

 1وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ ُعلُوًّا فَانْظُرْ کَیْفَ کانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدینَ 

 نه بود.گران چگوم فسادو با آنكه دلهایشان بدان یقین داشت، از روى ظلم و تكبّر آن را انكار کردند. پس ببین فرجا

و اشاره  های یقین و تقویت یقین نیاز به پژوهشی جداگانه دارد که بنا به اختصارقابل ذکر است بحث از آسیب

 مختصر در زمینه ربط آن به ایمان به مطالب فوق اشاره شد.

 حقیقت انسان حقیقی حقیقت یقین،

ارد از ینی که دساس یقال یافته را بر با توجه به آیات و روایات اهل بیت علیهم السالم، خداوند انسان حقیقی و کما

را  یت عبودیتکند. به همین دلیل خداوند در دستور خود به پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و اله غادیگران ممتاز می

 یقین معرفی کرده است.

م ین مقاهای واال در بهشت و مقام قرب الهی است. و مسلماً  از ابندی انسانبدین ترتیب یقین عاملی برای رتبه

 ای ندارند.معنوی افراد جهنمی هیچ حظ و بهره

عین و حق الیقین است. از هر یك از این شود مرتبه علم، بندی یقین استخراج میمراتبی که از قرآن برای رتبه

 مراتب در کتب مختلف به صورت مفصل یاد شده است. 

انسان  عظمای یقین که حق یقین است در مقام آنچه در این مختصر الزم است به آن اشاره شود اینست که نهایت

ود به خر اینکه الوه بعحقیقی که پیامبر اعظم صلی اهلل علیه و اله و همراهان با ایشان قابل تحقق است. این افراد 

باشند به مینیز اند، موضوعی برای یقین سایرین ن دست یابد رسیدهآتواند به باالترین سطح یقینی که مخلوقی می

 قام هدایتباشند.به این مدلیل خداوند به ایشان سمت مقربین را عطا کرده است که موجب هدایت دیگران می همین

 الیقین گفته شده است.   که مقام وحی است نیز حق

 2إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْیَقینِ

 این است همان حقیقت راست ]و[ یقین. 

   3وَ إِنَّهُ لَحَقُّ الْیَقینِ

 شبهه، حقیقتى یقینى است. [، بىو این ]قرآن

 ای برای شروعخاتمه

 رسد.کتاب با این روایت نورانی که دعایی جامع برای یقین و ایمان است، به پایان می

 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَُلكَ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

 إِیمَاناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي      

 لِي  تَ لِي وَ الرِّضَا بِمَا َقسَمْتَإِلَّا مَا کَتَبْ صِیبَنِينْ یُ تَّى یَذْهَبَ بِالشَّكِّ عَنِّي حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَوَ یَقِیناً صَادِقاً حَ     

                                                 
 14سوره مبارکه نمل، آیه  1
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  اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْساً طَیِّبَةً

 تُؤْمِنُ بِلِقَاِئكَ      

 وَ تَقْنَعُ بِعَطَاِئكَ      

 ِئكَ وَ تَرْضَى بِقَضَا     

 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ ِإیمَاناً لَا أَجَلَ لَهُ دُونَ لِقَائِكَ: 

 تَوَلَّنِي مَا أَبْقَیْتَنِي عَلَیْهِ      

 وَ تُحْیِینِي مَا أَحْیَیْتَنِي عَلَیْهِ      

 وَ تَوَفَّنِي إِذَا تَوَفَّیْتَنِي عَلَیْهِ      

 ي عَلَیْهِ وَ تَبْعَثُنِي إِذَا بَعَثْتَنِ     

 وَ تُبْرِئُ بِهِ صَدْرِی مِنَ الشَّكِّ وَ الرَّیْبِ فِي دِینِي.      

 ثُمَّ تُصَلِّي رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ 


