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 :چكيده
ايمان در اسالم، پاسخ مثبت به وحي است. از اينرو ارائه تحليلي 

معناشناختي از آن ضرورت دارد. تحقيق حاضر به تحليل انتقادي از 
تصور استاد مطهري درباره ايمان ميپردازد. ايمان در نظر ايشان، هويت 

دو بعدي شناختاري و گرايشي است. ايشان از تحويلينگري فاصله 
گرفته و به تعريف جامعنگر دست يافتهاند. از آنجا كه استاد، وحي را 
متعلق ايمان ميشمارند، مفهومسازي ايشان درباره «ايمان» از تصور 

ايشان از وحي كسب هويت ميكند. بهنظر ايشان، وحي هم شامل 
آگاهيهاي نظري و عمليِ خطاب به عقل بشر است و هم نوعي ارتباط با 

دل و روح بشري ميباشد. شيوه استاد در دستيابي به اين تعريف، از 
اعتقاد ايشان درباره مشكك بودن ايمان نشأت ميگيرد. در نزاع اخذ 
عمل در تعريف ايمان، ايشان مانند جمهور متكلمان شيعه، معتقد به 

رابطه مفهومي «ايمان» و «عمل» نيست؛ اما رابطه وجودي و نسبت آنها 
در عالم خارج را انكار نميكند. 

 ايمان، شهيد مطهري، تحليل معناشناختي، هويت واژگان كليدي:
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شناختاري، ماهيت گرايشي و احساسي، وحي االهي. 

طرح مسأله 

 ،معتقد به وحي وحي از مخاطبان، طلب ايمان ميكند. به همين دليل، در جامعه
گروههاي اجتماعي متمايز برحسب ايمان و عدم ايمان بهوجود ميآيند و پرسش از 
چيستي ايمان و تمايز آن از ساير مفاهيم مرتبط، بهصورت طبيعي طرح ميشود. از 
همينرو پژوهشگران كالم و فلسفه از ديرباز در فرهنگ ديني اسالم و مسيحيت به 

پژوهش در زمينه «ايمان» پرداختهاند. ايمان از جهت تاريخي و معرفتي از نخستين 
2Fمسائل كالمي در تاريخ تفكر اسالمي است.

ميتوان گفت  )142: 1961 (ابنتيميه، �
تحوالت سياسي و اجتماعي بر سر مسأله خالفت، بهويژه پس از مرگ عثمان از ناحيه 

 )36- 33: 1380خوارج و سپس مرجئه، منشأ اين پژوهشها بوده است. (ايزوتسو، 
استاد مطهري از دانشمندان مؤثر در انديشههاي ديني معاصر در جهان اسالم 

است و عدهاي وي را از پيشتازان كالم جديد در جامعه ما دانستهاند. (فرامرز 
) استاد بهعنوان يك فيلسوف متأله در آثار 224: 1378؛ همو، 70: 1386قراملكي، 

خود به اضالع گوناگون و مسائل فراواني درباره «ايمان» پرداخته است. وي در 
مجموعه درآمدي بر جهانبيني توحيدي بر خالف سبك پيشينيان در آثار كالمي 
كالسيك، ابتدا به بحث «ايمان» ميپردازد و جايگاه مهمي را براي بحث ايمان در 
نظر ميگيرد. در بررسي مسائل گوناگوني كه در باب ايمان طرح ميشود، پيش از 

هر چيز، بيان چيستي و مفهوم ايمان ضروري است؛ زيرا بررسي چيستي مفهومي يا 
االسم» نخستين مسأله علمي در هر بحث است. شناخت ماهيت ايمان و «ماي شرح

ارائه تحليلي معناشناختي از آن بهعنوان شناخت ماهيت امري كه پاسخ مخاطب به 
                                                 

. «بحث بر سر معناي اين دو كلمه (ايمان و اسالم) نخستين اختالف داخلي بود كه ميان 1
مسلمانان پديد آمد و سبب تقسيم امت اسالمي به ملل و نحلي شد كه درباره كتاب و سنت 

اختالف پيدا كردند و به تكفير هم پرداختند.» 
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 وحي است و سعادت و نجات بشر را به مخاطره ميافكند، اهميت و ضرورت دارد. 
بحث درباره تعريف ايمان و تحليل مؤلفههاي آن، مسأله پرسابقهاي است و تلقي 

متكلمان از چيستي آن، تأثير سرنوشتسازي بر نظام كالمي آنها داشته است؛ مثالً 
نزاع اخذ عمل در تعريف ايمان و كافر تلقي كردن يا نكردن فاسق، تأثير ژرفي بر 

) اين مقاله درپي 37/ 1: 1373تباين نحلههاي كالمي داشته است. (هاشمي، 
گزارش، تحليل و نقد تصور استاد مطهري از ايمان است. پرسش از چيستي ايمان را 

ميتوان به صورتهاي مختلف تقرير كرد: حقيقت و ماهيت ايمان چيست؟ ساختار 
معناشناختي ايمان چيست؟ چه مؤلفهها و مقومات مفهومي را ميتوان در تعريف 

ايمان  اخذ كرد؟ ايمان از چه مقوله و سنخي است؟ آيا ايمان هويت معرفتي و 
شناختي دارد يا ماهيت احساسي و وجودي؟ آيا ايمان از مقوله علم است يا از مقوله 

احساس و يا از مقوله عمل؟ آيا ايمان طرز زندگي كردن است؟ آيا ايمان از سنخ 
تعلق و وابستگي است يا از سنخ باور و يا از سنخ تجربه؟ و... . 

درباره آراي استاد مطهري در مسائل گوناگون و همچنين ايمان، تحقيقات 
متعددي انجام شده كه غالب آنها نوعي گزارش و يا مرور بر آراي ايشان است؛ اما 

تحليل انتقادي، بررسي سازگاري دروني و تأمل در مباني، اين تحقيق را از مطالعات 
ديگر متمايز ميكند. در اين مقاله، ترتيب منطقي مسأله حفظ شده است. در آغاز، 

گزارشي از تعاريف استاد از مفهوم ايمان آمده است. سپس به بررسي جايگاه تاريخي 
نظريه ايشان درباره ايمان ميپردازيم. مواجهه انتقادي و تحليل و بررسي آراي  

ايشان نيز مقصد بعدي مقاله است. 

تمايز توصيف و تعريف 

استاد مطهري درباره ايمان فراوان سخن گفتهاند. يكي از مواضع دشوار در تحليل 
تصور استاد از چيستي و مفهوم ايمان، تمايز دو مقام «تعريف» و «توصيف» است؛ زيرا 
يكي از مواضع اختالف، مقومانگاري اوصاف بيروني و عوارض ايمان است. بحث درباره 
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تمايز تعريف و توصيف، از لحاظ منطقي اهميت فراواني دارد. ايشان در مواضع مختلف 
به توصيف ايمان مذهبي و بيان ويژگيهاي آن و حتي بيان آثار و فوايد آن 

مي پردازند. اگرچه غالب اين توصيفات براي درك تصور استاد از مفهوم ايمان 
رهگشاست، چنين توصيفاتي براي تعريف ايمان مناسب نيستند. بنابراين تعيين اينكه 
استاد در مواضع مختلف، در مقام بيان توصيف ايمان و بيان احكام و عوارض و اوصاف 

آن است يا درصدد بيان مقومات و مؤلفههاي آن، جاي تأمل و درنگ است؛ مثالً 
ايشان در موضعي مينويسد:  

ايمان مذهبي پيوندي است دوستانه ميان انسان و جهان و به عبارت ديگر، نوعي 
)  42/ 2الف: 1385هماهنگي است ميان انسان و آرمانهاي كلي جهان. (

چنين تعبيري، توصيف ايمان مذهبي و بيان يكي از آثار آن است؛ اما تعريف آن 
فرمايند: «ايمان سرمايه زندگي است. ايمان نيست. همچنين در مواضعي ديگر مي

؛ 23/760؛ 399/ 3؛ 45(همان:  آن چيزي است كه انسان با آن زندگي ميكند.»
دهنده روح و روان و ضامن قدرت قانون ) «ايمان آرامش151/ 4؛ 490/ 1ب: 1385

/ 21: 1384) «ايمان پايه همه مقدسات است.» (911/ 6: 1386و عدالت است.» (
) «ايمان شرط اصلي وصول 32/ 2الف: 1385ساز است.» () «ايمان انسان459

انسان به كماالتي است كه بالقوه دارد و پايه و زيربناي انسانيت و معنويت است. از 
 ) «ايمان پشتوانه اخالق است.»274ايمان تقوا، عمل صالح و... برميخيزد.» (همان: 

) چنين تعبيراتي در مقام 472/ 1ب: 1385؛ 762/ 23الف: 1385؛ 91/ 6: 1386(
بيان اوصاف و عوارض بيروني ايمان مذهبي و حتي آثار و فوايد آن است و تعريفي از 

تواند در فهم انگاره ايشان از دهد. البته توصيفات استاد از ايمان ميايمان ارائه نمي
تواند مفهوم ايمان رهگشا باشد؛ زيرا تحليل توصيفات محقق از ايمان مذهبي مي

نمايانگر تصور و تعريف وي از آن حقيقت باشد. شهيد مطهري ايمان را به «آن 
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اند كه بر انگاره ايشان از ايمان، كند» توصيف كردهچيزي كه انسان با آن زندگي مي
داند، استوار است؛ اما روش تمايز توصيف كه آن را حداقل نوعي مؤمنانه زيستن مي

ها و يا بيان آثار و و تعريف چيست؟ استاد در مواضعي صراحتاً در مقام بيان ويژگي
اند. در مواضعي نيز از فوايد ايمان است و خود بحث را با اين عناوين مطرح كرده

كلماتي نظير خاصيت يا ويژگي ايمان استفاده كرده اند. در عوض در آنجا كه ايشان 
در پي ارائه تعريف ايمان است، از لغاتي مثل حقيقت ايمان، مفهوم ايمان و... 

 نمايد.  استفاده مي

تبيين تحليل استاد مطهري از ايمان 

در روش رايج براي تعريف امور پيش از تحليل مفهومي (شرح االسم) و تعريف 
حسب حقيقت و ماهيت، به بيان معناي واژه و ريشه آن (تعريف لفظي) ميپردازند. به

اند؛ اما امروزه بررسي ريشه و اختصار سخن گفتهمتقدمان در اين مقام، بسيار به
ساختار صرفي آن اهميت فراوان دارد. استاد مطهري در معناي لغوي ايمان تأمل 

داند؛ اما به اشتقاق، هاي خويش اين نكته را قابل بيان ميكند و در يادداشتمي
يابي آن نپرداخته مقايسه تطبيقي اين واژه در عرب جاهلي با فرهنگ قرآن و ريشه

 و فرهنگ اصطالحات المنجداست. ايشان با ارجاع به برخي از منابع لغوي، مانند 
، ايمان را مشتق از «أمن» ميدانند:  مفرداتقرآني، مانند 

أمن، يأمن، أمناً و أمناً و أماناً و أمنة به معني اطمأنَّ است. «امنه» به معني 
«أمنه» يعني «جعله في االمن» است. و به اين معني است كه كلمه «مؤمن» اسم 

3Fخداست. و اما «امن به» كه مورد بحث ماست، يعني صدقه و وثق به.

� 
)  502/ 1ب: 1385(

                                                 
 است: «فاعلم أن االيمان لغة: التصديق، و حقايق االيمان. اين تعريف، نظير تعريف شهيد ثاني در 1

) 50: 1409هو افعال من االمن، بمعني سكون النفس و اطمئنانها لعدم يوجب الخوف لها... .» (
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و امن انما يقال علي وجهين احدهما متعدياً بنفسه يقال امنته اي جعلت له االمن 
) 503و منه قيل هللا مؤمن و الثاني غير متعد و معناه صار ذا االمن. (همان: 

استاد مطهري در مواضع مختلف، در مقام تحليل مفهومي و بيان هويت ايمان 
برآمده است: 

. وي در مواضعي، ايمان را كار دل، تسليم قلب، گرايش و عشق معرفي 1
كند: «حقيقت ايمان، تسليم قلب است؛ تسليم زبان يا تسليم فكر و عقل اگر با مي

) «ايمان گرايش 292 و 291/ 1الف: 1385تسليم قلب توأم نباشد، ايمان نيست.» (
4Fاست.»

) «حد اعالي ايمان، يقين فكري و ذهني نيست 512/ 1ب: 1385 (�
) «ايمان 102/ 3الف: 1385اليقين) بلكه يقين قلبي (عيناليقين) است.» ((علم

) بنابراين حداقل يكي از مؤلفههاي ايمان 416/ 11ب: 1387نوعي عشق است.» (
در ديدگاه استاد مطهري، تسليم يا وابستگي ناشي از عشق است. حال با توجه به 

توان باالترين مرتبه اينكه ايشان به «حد اعالي ايمان» توجه كرده است، آيا مي
شيء را در تعريف آن اخذ كرد؟ 

. ايشان در مواضعي ايمان را اعتقاد قلبي، اقرار به زبان و عمل با اعضا و جوارح 2
) همچنين در موضعي ديگر مينويسد:  436/ 25: 1386ميدانند: (

ايمان در درجه اول آن گرايش اعتقادي و فكري و قلبي است؛ آن هم در حدي 
كه در عمل، اين دو خصيصه را داشته باشد كه اقرار داشته باشد، نه انكار و نيز 

) 983/ 15: 1384( عمل كند به مقتضاي آنچه كه اعتقاد دارد و اقرار ميكند.

بايد توجه داشت كه مقام تعريف و مقام تحقق ايمان از يكديگر متمايز هستند. 

                                                 
توان بر اهميت مطلب مهر تأييد نهاد و دانند، مي. از آنجا كه استاد اين نكته را قابل يادداشت مي1

آن را مكمل آثار مدون ايشان دانست. 
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هاي اعتقاد قلبي، اقرار به زبان و عمل به اعضا و جوارح، مجاري تحقق ايمان و جلوه
هاي تحقق ايمان در تعريف آن ناشي از عدم  وجود آن هستند. بنابراين اخذ جلوه

تمايز بين مقام تحقق شيء و مقام تعريف آن است. 
. ايشان در بعضي موارد، ايمان را حقيقتي داراي دو بعد شناختاري و احساسي 3

اند:  معرفي كرده

ايمان يعني اعتقاد و گرايش؛ ايمان يعني مجذوب شدن به يك فكر و پذيرفتن 
يك فكر. مجذوب شدن يك فكر دو ركن دارد. يك ركنش جنبه علمي مطلب 
است كه فكر و عقل انسان ميپذيرد. يك ركن ديگر جنبه احساساتي آن است 

) 247/ 20: 1385كه دل انسان گرايش داشته باشد. (
ايمان يعني يك نوع شناخت خاص از جهان و يك نوع گرايش به دنبال آن 

)  918/ 15: 1384شناخت. (
ايمان مسألهاي است مبتني بر آگاهي؛ ولي [همراه با] گرايش، ايمان يعني تسليم، 

/ 22الف: 1383يعني خدا آگاهي مقرون به گرايش و تسليم در پيشگاه حق. (
465  (

گرايشهاي واال و معنوي و فوق حيواني انسان، آنگاه كه پايه و زيربناي اعتقادي 
) 24/ 2: 1385خود ميگيرد. (الفو فكري پيدا كند، نام «ايمان» به

ايمان عبارت است از اتصال بنده به خدا پس از شعور به اتصال خدا به انسان و 
برقراري نوعي ارتباط متقابل ميان انسان و كاينات و خالق كاينات. ايمان دو 

زء اول ايمان  جركن دارد: احساس يا شعور و ديگر گرايش و تمايل و حركت.
احساس و شعور است به اتصال تكويني از نوع اتصال اجزاي يك موجود زنده و 

جزء دوم كه فرع بر اول است، برقراري اتصال است از طرف خود با هستي و 
)  485/ 1ب: 1385وجود كه اتصال تشريعي است. (
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به تعريف نخست، يك مؤلفه ديگري را نيز دربر ميتوان گفت اين تعريف نسبت
گيرد و آن بعد شعوري در ايمان است. بر اين اساس، ايمان هم معرفت است و مي

هم گرايش. وي در ديگر مواضع، بر تفكيكناپذيري اين دو مؤلفه از ايمان تأكيد 
دارد:  

ايمان هم شعور به اتصال تكويني با كون و مبدأ كون است و هم خود، نوعي 
اتصال و برقراري ارتباط است؛ خصوصاً اگر توأم با عمل و تجربه و آزمايش 

باشد، اتصال حقير به عظيم است، محدود به نامحدود، قطره به دريا و... . 
)  205/ 4ب: 1385(

طور ايمان بر هر چيزي عبارت است از تسليم و تصديق به واقعيت آن چيز آن
كه هست. عالوه بر عنصر شناخت و تسليم، عنصر عشق هم ضروري است. 

) 407/ 1(همان: 

در اين تفسير، استاد مطهري هم قائل به بعد شناختاري ايمان است و هم قائل به 
بعد احساسي و گرايشي آن؛ به عبارت ديگر، در اين تفسير يكي از اركان ايمان، اعتقاد، 
شناخت و آگاهي است (مربوط به عقل و فكر) و ركن ديگر آن گرايش، تسليم و عشق 

 (مربوط به دل) است. در مواضع متعدد ديگري نيز اين تعريف بيان شده است.
الف: 1387؛ 640و187/ 23الف: 1385؛ 167و166/ 16الف: 1387؛ 138/ 3الف: 1385(

) 137/ 8ب: 1383؛ 204/ 4؛ 407، 306، 302، 294/ 1ب: 1385؛ 232/ 26

در تعريف ايمان  آراي متفكران متقدم

درباره حقيقت و ماهيت ايمان اختالفنظر وجود دارد. متكلمان مسلمان در اينكه آيا 
ايمان، تصديق قلبي است، يا كار زبان و اقرار زباني، يا فعل نيك و يا آميزهاي از اينها 

اختالفنظر دارند. اغلب متكلمان اماميه، ايمان را تصديق قلبي ميدانند. بنابراين 
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5Fنظر آنان، اقرار زباني و عمل جوارحي، خارج از حقيقت ايمان است.به

 (مكي عاملي، �
) 227: 1986؛ طوسي، 536: 1411الهدي، ؛ علم119تا: نعمان، بي؛ ابن53: 1409

معناي «تصديق به قلب» بيشتر اشاعره به رأي اماميه گرايش دارند و ايمان را به
6Fمي دانند.

) البته اشعري در مواضعي ايمان را به تصديق قلبي 53 (مكي عاملي، همان: �
) از سوي ديگر، اماميه و اشاعره 7: 1948و تفسير قولي و عملي تعريف كرده است. (

ند و اماميه آن را علم و اشاعره آن را تصديق نفساني داردرباره معناي تصديق اختالف 
اعتقاد برخي از محققان، بسياري از متفكران ) به54(مكي عاملي، همان:  ميدانند.

 ،مبائي و ابوبكر الَاصادبن سليمان، نظام، جطي، عبمعتزله، مانند ابوالهذيل، هشام الُفو
) 216: 1380(ايزوتسو،  ايمان را برحسب طاعات و وظايف ديني تعريف كردهاند.

بنابراين در نظريه معتزله، حقيقت ايمان عبارت است از «عمل به تكليف و وظيفه». 
) خوارج نيز عمل نيك را 701 ـ 689: 1408؛ معتزلي، 13: 1376(مجتهد شبستري، 

) 42: 1367ركن ايمان شمردهاند. (بغدادي،  
در مقابل، مرجئه عمل را از مرتبه ايمان به تأخير انداخته و آن را با معرفت برابر 

) كراميه نيز حقيقت ايمان را اقرار به زبان 125/ 1: 1367دانستهاند. (شهرستاني، 
) برخي از فيلسوفان مسلمان هم حقيقت ايمان را 168/ 1: 1948ميدانند. (همو، 

هاي عالم هستي (علم فلسفي به مبدأ و معاد، علم علم و معرفت فلسفي به واقعيت
به صفات و افعال و آثار االهي، علم به معاد، معرفةالنفس و قيامت، علم به نبوت و...) 

) 22/ 2: 1404اند. (صدرالدين شيرازي، دانسته

                                                 
. البته خواجه طوسي در تجريد، عالوه بر تفسير ايمان به تصديق قلبي، به تفسير تركيبي از 1

) 55: 1409تصديق قلبي و اقرار زباني رو آورده است. (مكي عاملي، 
) 297: 1367 (مقاالت االسالميين) و عبدالقاهر بغدادي در 116/ 1: 1419 (احياءالعلوم. غزالي در 2

اند. اين مطلب را بيان كرده
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تحليل ديدگاه استاد مطهري در تعريف ايمان  

تفاسير گوناگوني درباره حقيقت ايمان از استاد مطهري گزارش شد كه با تأمل در آنها 
دست آورد. از آنجا ميتوان تصور ايشان از مفهوم «ايمان» و مؤلفههاي اصلي آن را به

كه تفسير سوم در آثار ايشان بسيار بيشتر از تفاسير ديگر تكرار شده است و هرجا 
ايشان درصدد بوده است به طور مدون و صريح به مفهومسازي ايمان و ارائه تعريف 

آن بپردازد، اين تفسير را ارائه كرده است، ميتوان آن را تعريف استاد مطهري از 
ايمان دانست. بنابراين ايمان موردنظر استاد مطهري، هويتي دو بعدي است و دو ركن 

فكري- عقلي و احساسي- عاطفي دارد؛ يعني هم داراي بعد شناختاري است و هم 
بعد گرايشي و عاطفي. ديدگاه ايشان در تعريف ايمان، ديدگاهي جامعنگر و خالي از 

انحصارگري است.  
اعتقاد فيلسوفان مسلمان، «شناخت» ركن ايمان است و آنها براي ايمان فقط به

هويت شناختاري قائل هستند. استاد مطهري تعريف حكماي مسلمان را نقد ميكند 
نظر ايشان، حكماي مسلمان تصويري تحويلينگر از ايمان ارائه كردهاند: و به

حكماي اسالمي كه اين نظر را قبول كردهاند، معتقدند كه ايمان اسالمي يعني 
چنان كه هست. آيا «ايمان» در قرآن يعني فقط طور كلي آنشناخت جهان به

«شناخت»؟ ايمان به خدا يعني فقط خدا را درك كردن؟ نه، درست است كه 
شناخت ركن ايمان است، جزء ايمان است و ايمانِ بدون شناخت ايمان نيست؛ 
ولي شناخت تنها هم ايمان نيست. ايمان گرايش است، تسليم است. در ايمان 

عنصر گرايش، عنصر تسليم، عنصر خضوع و عنصر عالقه و محبت هم خوابيده 
/ 23الف: 1385است؛ ولي در شناخت، ديگر مسأله گرايش مطرح نيست. (

) 187 و 183

گروهي ايمان را تنها گرايش و دلبستگي و مجذوب شدن و فقط داراي ركن 
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احساسي ميدانند؛ ولي اين نگرش نيز تصويري تحويلينگر و تقليلگرايانه از ايمان 
ارائه ميكند. ديدگاه برخي از فيلسوفان و متكلمان مسيحي و غربي از اين دسته 

7Fعلت تصور خاص آنها از وحي مسيحي است.است. اين نوع نگرش به

�  
اگرچه استاد مطهري در مواضعي، ايمان را به گرايش قلب تعريف كردهاند، هرگز 

اعتقاد ايشان ايمان مسيحي، در تعريف ايمان، ركن شناخت را نفي نكردهاند. به
گرايانه از ايمان است:  تحليلي تقليل

در ايمان اسالمي، عنصر معرفت و شناخت هست؛ برخالف ايمان مسيحي؛ ولي 
ايمان شناخت محض نيست. ايمان گرايش و تسليم و محبت و عالقه است. 

) 306/ 1ب: 1385(

اعتقاد استاد مطهري، مقومات مفهومي و مؤلفههاي ايمان، علم و بنابراين به
شناخت و گرايش و تسليم قلبي است. ايشان همانند غالب متكلمان اماميه، ايمان را 

كار قلب ميداند و اقرار زباني و عمل جوارحي را در مفهوم ايمان اخذ نكرده است. 
گري در دو موضع، عمل صالح وي تنها در مقام تأكيد بر اهميت عمل و نفي مرجئي

را در تعريف ايمان آورده كه البته مقام تأكيد و تعريف متفاوت است. به عبارت 
عنوان ديگر، ايشان عمل صالح را مقوم مفهومي و ماهوي ايمان نميداند. ايشان به

فيلسوفي متكلم، در مفهومسازي خود از ايمان، هم از حكماي مسلمان وام گرفته 
است و هم از متكلمان اماميه. 

دست تعريف يك محقق از ايمان، نظر او در باب سنخ ايمان و مقوله آن را به
ميدهد كه ايمان از مقوله گرايش است يا معرفت. اخذ دو مقوله گرايش و معرفت 

در تعريف ايمان در نظام منطق ارسطويي قابل تأمل است. اگر اين دو امر را در 

                                                 
. پل تيليخ ايمان را حالت دلبستگي واپسين يا تعلق به غايت قصوا ميداند و پويايي ايمان را به 1

) 16: 1375دهد. (پويايي دلبستگي واپسين استناد مي
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عرض يكديگر ندانيم و مثالً بگوييم گرايش به معرفت برميگردد و يا از آن ناشي 
8Fچنانكه استاد مطهري نيز به آن تصريح كرده است،شود، هممي

در اين صورت  �
باشد و اخذ گرايش در آن قابل تأمل است. اگر اين دو مقوم اصلي ايمان معرفت مي

عرض باشند، در اين صورت اخذ آن دو در تعريف ايمان، مانند اخذ حساس و هم
متحرك باالراده در تعريف حيوان خواهد بود كه نكتهاي بحثانگيز در منطق 

ارسطويي است. مگر اينكه گفته شود گرايش، صورت اخير ايمان است و معرفت، 
صورت نخست آن. 

كارگيري مقوله عمل در تعريف ايمان به

ترين مسائلي كه در مباحث ايمان طرح ميشود، مسأله عمل صالح و يكي از پرجدال
رابطه آن با ايمان است. آيا مفهوم ايمان بايد عمل را دربر گيرد، يا اينكه عمل فقط 

نتيجه ايمان است و يا اينكه هيچ ارتباطي بين ايمان و عمل صالح نيست؟ 
بحث درباره ارتباط ايمان و عمل صالح، جايگاه مهمي در تفكر مسلمانان داشته 

) عمل 42: 1367(بغدادي،  ) و خوارج701-689: 1408است. معتزله (معتزلي، 
عنوان ركن صالح را داخل در مفهوم ايمان ميدانستند و بر اهميت قطعي عمل به

طور افراطي، موضعي منفي در قبال ايمان تأكيد ميكردند. برعكس آنها، مرجئه به
) 125/ 1: 1367اهميت عمل اتخاذ كردند. (شهرستاني، 

استاد مطهري، عمل صالح را مقوم مفهومي و ماهوي ايمان نميداند. آنچه ايشان بعضاً 
هاي گري و ديدگاهدر باب عمل صالح آوردهاند، تنها در مقام تأكيد بر عمل و نفي مرجئي

افراطي است. وي در جايي عمل صالح را جزء ايمان شمرده است كه در پي آسيبشناسي 
و احياي تفكر اسالمي بوده و در مقام نقد تفكر امروزي مبني بر بياهميت بودن عمل، به 

) 435-431/ 25: 1386اهميت عمل در دين اسالم پرداخته است. (

                                                 
) 918/ 15: 1384. ايمان يعني يك نوع شناخت خاص از جهان و يك نوع گرايش به دنبال آن شناخت. (1
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البته استاد مطهري معتقد به رابطه مفهومي «ايمان» و «عمل» نيست؛ اما هرگز 
كند. براي اثبات اينكه رابطه وجودي و نسبت آنها در عالم خارج را نيز انكار نمي

كنيم:  ايشان عمل را خارج از ماهيت ايمان ميداند، شواهدي از آثار ايشان نقل مي

ايمان خودش يك كمال روحي و يك كمال معنوي براي انسان است. «اَلَّذينَ 
امنوا و عملوا الصالحات» يعني كساني كه از دو راه در مسير كمال سير ميكنند؛ 
از راه درون و از راه بيرون. هم ايمان دارند و مراتب ايمان را طي ميكنند و هم 

) 610/ 9: 1384مرد عمل هستند و مراتب عمل را طي ميكنند. (

ايشان ايمان را كمال قوه نظري و عمل صالح را كمال قوه عملي ميدانند. 
) شايد يكي از داليلي كه استاد «عمل» را از مفهوم ايمان خارج 304/ 1: 1385(

صورت دو ميسازد، بيان قرآن است كه در موارد بسياري، ايمان و عمل صالح را به
امر جداگانه آورده است. آنچه ايشان در بحث نجات بيان كردهاند نيز مؤيد اين 

؛ 304/ 1الف: 1385مدعاست. ايشان ايمان را شرط قبول عمل صالح ميداند. (
) و در معرفي اركان سعادت، ايمان و 20/ 8ب: 1383؛ 485 و 363/ 26الف: 1387

نمايد. عمل صالح را نام برده، هر دو ركن را توأم با هم شرط سعادت قلمداد مي
) ايشان با بيان ديدگاه حصرگرايانه و افراطي 481/ 26الف: 1387؛ 91/ 22(همان: 

برخي از متكلمان و نيز بيان ديدگاه تفريطي و پلوراليستي برخي از روشنفكران و 
تفصيل از ارتباط وجودي ايمان و عمل صالح نقد آنها، نظريه خويش را بيان كرده، به

)  66 ـ 50/ 8ب: 1383؛ 342-269/ 1الف: 1385گويد. (سخن مي
بيان نسبت ايمان و عمل صالح در خارج و رابطه وجودي آنها نزد استاد مطهري، 

از حوصله اين نوشتار بيرون است؛ زيرا اين مقاله تنها در مقام بيان انگاره استاد از 
مفهوم ايمان و مقومات آن است و به اوصاف بيروني و عوارض ايمان و آثار و فوايد 

اعتقاد ايشان، بين ايمان و عمل صالح، يك همبستگي فزاينده پردازد. بهآن نمي
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بار ميآورد و عمل صالح، ايمان را تشديد و وجود دارد؛ يعني ايمان، عمل را به
تقويت ميكند و بين فسق، گناه و عمل سيئه با بيايماني حلقه معيوبه وجود دارد: 

 عبادت هم تقويتكننده ايمان است كه به اين مطلب در متون اسالمي زياد 
نوبه تصريح شده است. يعني تأثير متقابل ايمان و عمل در يكديگر. ايمان به

خود، منشأ عمل ميشود و عملي كه منبعث از آن ايمان است، منشأ تقويت 
9Fهمان ايمان ميگردد.

) 636/ 22الف: 1383 (�

ديدگاه استاد مطهري در اين باب، مبتني بر دو فرض ذومراتب بودن ايمان و 
باشد.  ذومراتب بودن عمل صالح مي

متعلق ايمان 
االضافه ايمان يك نسبت است، ايمان كسي به چيزي. بنابراين مفهوم ايمان دائم

كند يا خير؟ در مواجهه با ايمان، اليه كسب هويت مياست. آيا ايمان از مضاف
همواره در ذهن هر كس، اين پرسش به وجود ميآيد كه ايمان به چه امر يا اموري؟ 

بنابراين سؤال از متعلَق آن ضروري است. 
هاي ايمان نزد استاد عبارتند از: متعلق

. ايشان در مواضعي، متعلق ايمان را «غيب» معرفي ميكنند. مقصود ايشان از 1
ايمان به غيب، ايمان به خدا و صفات او، مالئكه و پيامبران و نزول وحي، كتب 

؛ 143 ـ 138/ 3الف: 1385( هاي غيبي ميباشد.آسماني، معاد و مددها و دستگيري
) 415/ 9ب: 1385؛ 641/ 23الف: 1385؛ 918/ 15: 1384
عقيده وي، . استاد در مواضع ديگر، «اصول دين» را متعلَق ايمان معرفي ميكند. به2

                                                 
) مينويسد: «ايمان در مقبوليت عمل و باالرفتن 304/ 1الف: 1385. ايشان در موضعي ديگر (1

سوي باال تأثير دارد و عمل در سيراب شدن ايمان و باالرفتن درجه ايمان.» عمل به
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)  97 و 57/ 3الف: 1385توحيد، معاد، نبوت، امامت و عدل از متعلقات ايمان است. (
وسيله وحي به مردم . ايشان در مواضعي، متعَلق ايمان را «امري كه خدا به3

اعتقاد ايشان، خداوند نياز انسان به مكتب و پيوستن او اند. بهعرضه ميكند» دانسته
به يك ايدئولوژي كامل را مهمل نگذاشته و از افق وحي، او را راهنمايي كرده است. 

 طلبد.وظيفه انسان هم ايمان به آن مكتب است؛ زيرا ايدئولوژي ايمان مي
) 60 ـ 58/ 2الف: 1385(

شمرد، اين امور جدا از اگرچه استاد مطهري، متعلق ايمان را موارد مختلفي مي
عنوان غيب معرفي هم نبوده، متداخل هستند؛ زيرا ايمان به اصول دين و آنچه به

شده است نيز داخل در ايمان به وحي االهي است. ميتوان گفت ايشان متعلق 
ايمان را «ما انزل اهللا علي رسوله» يا همان «وحي االهي» ميداند.   

ها در مواجهه با وحي پيام خداوند به انسان است كه از او پاسخ ميطلبد. انسان
هاي متفاوتي نشان ميدهند. بعضي آن را تكذيب وحي و خطاب خداوندي، واكنش

نمايند. ايمان، كنند و يا آن را تصديق مياي به آن توجهي نميكنند؛ عدهمي
تصديق انسان و پاسخ مثبت او به وحي و خطاب خداوندي است. بنابراين پاسخ 

مسائل مربوط به ايمان، منوط به تحليل هويت وحي است. 
رو پرسش از تحليل و تصور استاد مطهري از وحي براي حل مسائل مربوط از اين

 بنابراين .ويژه آنكه وي وحي را متعلق ايمان ميشماردبه ايمان ضروري است. به
لحاظ ساختار معنايي از تصور ايشان از وحي االهي مسلماً تصور استاد از ايمان به

كسب هويت ميكند.  
نظر ايشان، دست ميآيد، اين است كه بهآنچه از مطالعه آثار استاد مطهري به

وحي هم شامل آموزهها و آگاهيهاي نظري و عملي و مجموعه اطالعات خطاب به 
عقل و فكر بشر و نيز نوعي ارتباط با دل و روح بشري است كه انسان را مجذوب و 

نظر ايشان، وحي كه پيام االهي است و پيامبران مأمور ابالغ سپرده ميگرداند. بهدل
هاي مردم آن هستند، عالوه بر اينكه مدعاهايي خطاب به عقل بشر است، بايد در دل
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)  145/ 16الف: 1387نفوذ كند و تمام احساسات و وجود بشر را در اختيار بگيرد. (
ايشان در موضعي ديگر، امري را كه خدا با وحي بر مردم عرضه ميكند، داراي دو 

اعتقاد مؤلفه جهانبيني و ايدئولوژي دانسته، وظيفه بشر را ايمان به آن تلقي ميكند. به
استاد، جهانبيني دين با شناخت و اعتقاد توأم است و ايدئولوژي آن، پذيرفتن و كشش 

طور قطع، استاد مطهري هم قائل به همراه دارد. با اين بيان ميتوان گفت بهو جذبه را به
بعد شناختاري وحي است و هم آن را نوعي جذبه، كشش و عاطفه و احساس 

دهد، اقناع عقلي و عشق را دو شمارد. ايشان بر اساس تحليلي كه از وحي ارائه ميمي
) ايشان در موضعي ديگر 60ـ  58/ 2الف: 1385كند. (عنصر اساسي ايمان معرفي مي

مينويسد:  

ها صورت اعتقادات و معارف و دانستنيدين يعني مجموع آنچه من جانب اهللا به
ها آمده است، همان دين جامع است. نظامي است كه يك و عمل كردني

قسمتش فقط فكر و انديشه و اعتقاد و خالصه شناخت است. قسمت ديگر، 
گرايش و ايمان و محبت است. قسمت ديگر ساخته شدن خود انسان است كه 

)  976/ 15: 1384چگونه بايد بود، مثل دستورهاي اخالقي. (

قرآن پيام االهي و وحي خداوند است. استاد مطهري در موضعي ديگر در باب 
قرآن مينويسد:  

قرآن هم كتاب عقل است كه كارش تفكر و تدبر است و هم كتاب دل كه 
كارش عشق و خواستن و حركت است. مقصود اين است: از طرفي كتابي است 

كه يك سلسله تعليمات دارد و آن تعليمات را مانند هر كتاب ديگر، انسان بايد 
فرا گيرد. در اينجا سروكار آن با انديشه و تفكر و عقل است؛ ولي قرآن زبان 

ديگري هم دارد. آن زبان، زبان احساس است و سروكارش با روح است، با دل 
) 57/ 26ب: 1387؛ 361/ 8ب: 1385است. (

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   23سازي استاد مطهري از ايمان  مفهوم

سبب اين تصور از وحي است كه استاد، مؤلفههاي اصلي ايمان را معرفت و به
هاي تحويلي و تقليلگرايانه از ايمان گرايش ميداند و دچار حصرگرايي و نگرش

گردد. بنابراين ايشان حقيقت ايمان را همانند فالسفه و متألهان غرب صرفاً نمي
سپردگي و تحويل به گرايش و در جذبه عاشقانه وحي قرار گرفتن و احساس، دل

تجربه شخصي حضور امر قدسي تفسير نميكند. همچنين ايشان همانند فالسفه 
اند. اسالمي، ايمان را منحصر در شناخت و معرفت معرفي نكرده

منشأ ايمان 

طرف، آسماني و از طرفي انساني است. اين نكته اعتقاد استاد مطهري، وحي از يكبه
اعتقاد ايشان، وحي االهي حكيمانه را بايد بيش از اين مورد تحليل قرار داد. به

ها دارد:  ريشهاي هم در انسان

عنوان آنچه از ناحيه پيغمبران بر مردم عرضه ميشود، يك وقت ما دين را به
نگاه ميكنيم. اين معلوم است كه منشأش «وحي» است؛ ولي آيا همين وحي كه 

اي هم در عنوان معارف دين عرضه ميدارد، يك مبنا و ريشهمعارفي را به
معناي يك تقاضايي- وجود دارد. بعثت ها دارد؟ در انسان يك فطرتي- بهانسان

 پيغمبران، پاسخگويي به تقاضايي است كه اين تقاضا در سرشت بشر وجود دارد.

) 602 و 601/ 3الف: 1385(

استاد مطهري در موضعي ديگر، منشأ ايمان مذهبي را سرشت و فطرت آدمي معرفي كردهاند:  

هاي مقدس در سرشت فردفرد بشر هست. سوي حقايق و واقعيتگرايش به
ها معرفي كرده است. «فَاَقِِِِِِم وجهك قرآن ايمان مذهبي را جزء سرشت انسان

) 45/ 2للدينِ حنيفاً فطرَةَ اللّه الَّتي فَطَرَ النّاس علَيها.» (همان: 
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اعتقاد استاد، منشأ ايمان (فطرت) به دو قسم فطرت شناخت و فطرت از آنجا كه به
) ميتوان گفت دوگانگي ساختاري 486 ـ 474/ 3(همان:  شود.گرايش تقسيم مي

(فرامرز قراملكي،  آموزههاي ديني با دوگانگي شناختي و هيجاني بشر سازگار است.
سبب ديدگاه ايشان درباره ) بنابراين نگرش جامع استاد در باب ايمان به124: 1386

منشأ ايمان (فطرت انساني) است. 

 ويژگيهاي ايمان

هاي آن استاد مطهري در جاهاي مختلفي به بيان اوصاف ايمان و عوارض و ويژگي
اند. از آنچه در باب ايمان و مسائل گوناگون آن در آثار ايشان وجود دارد، پرداخته

ميتوان ويژگيهاي ايمان را امور ذيل بيان كرد: 
صورت متفاوت يافت . ايمان حقيقتي مشكك است و در افراد گوناگون به1

شود:  مي

افراد مردم از نظر ايمان و توجه به آثار گناهان متفاوتاند. به هر اندازه كه 
تر و توجهشان به آثار گناهان شديدتر باشد، اجتنابشان از گناه، ايمانشان قوي

بيشتر و ارتكاب آن كمتر ميشود. عصمت از گناه، ناشي از كمال ايمان است. 
) 158/ 2الف: 1385(

. از آنجا كه ايمان در افراد گوناگون، متفاوت و مشكك است، پس يقين جزء 2
آيد:  شمار ميمؤلفهها و تعريف ايمان نخواهد بود؛ ولي حد اعالي ايمان به

اما حد اعالي ايمان هم يقين فكري و ذهني نيست. يقينِ فكري علماليقين است. 
باالتر از يقين فكري، يقين قلبي است كه عيناليقين است. عيناليقين يعني شهود 

) يقين همان ايمان محكم و 102/ 3خداوند با قلب نه با چشم. (همان: 
) 90/ 22الف: 1383پابرجاست. (
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. ايمان با شك قابل جمع نيست؛ ولي شك ميتواند مقدمه ايمان باشد و راه 3
رسيدن به ايمان، گذر از مرحله پرسش و شك است:  

شك مقدمه يقين، پرسش مقدمه وصول و اضطراب مقدمه آرامش است. شك 
معبر خوب و الزمي است؛ هرچند منزل و توقفگاه نامناسبي است. اسالم كه 

فهماند كه حالت اوليه طور ضمني ميهمه دعوت به تفكر و ايقان ميكند، بهاين
بشر، جهل و شك و ترديد است و با تفكر و انديشه صحيح بايد به سرمنزل ايقان 
و اطمينان برسد. شك ناآرامي است؛ اما هر آرامشي بر اين ناآرامي ترجيح ندارد. 

حيوان شك نميكند، ولي آيا به مرحله ايمان و ايقان رسيده است؟! آن نوع 
آرامش، آرامش پائين شك است. برخالف آرامش اهل ايقان كه باالي شك 

است. بگذريم از افراد معدود مؤيد من عنداهللا، ديگر اهل ايقان، از منزل شك و 
) 38/ 1الف: 1385ترديد گذشتهاند تا به مقصد ايمان و ايقان رسيدهاند. (

. ايمان امري اختياري است؛ زيرا هر دو مؤلفه آن يعني معرفت و اعتقاد با جبر 4
 و 88/ 16الف: 1387سازگار نيست و عقل و دل به هيچ عنوان جبربردار نيستند. (

) 387/ 24؛ همان: 249 ـ 247 و 237/ 20الف: 1385؛ 166
) 572-567/ 1رفتني است. (همان: . ايمان قابل تغيير و از ميان5
بار ميآورد و عمل صالح، ايمان را تقويت و تشديد . ايمان، عمل صالح به6

) 636/ 22الف: 1383كند. ايمان و عمل صالح، ارتباطي متقابل دارند. (مي
اند، با تصور ايشان از هايي كه استاد براي ايمان در آثار خويش بيان كردهويژگي

چيستي ايمان سازگار است. ايشان ايمان را حقيقتي داراي دو ركن و دو بعد 
داند. از آنجا كه هر دو قابل اشتداد و ازدياد هستند، پس شناخت و احساس مي

اوصافي چون تشديدپذيري و تغييرپذيري ايمان با تعريف ايمان نزد ايشان سازگار 
است. بنابراين ايمان مراتب شديد و ضعيف دارد و حد اعالي آن يقين است. 
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هاي ايمان نزد همچنين از آنجا كه اين دو مؤلفه اختياري هستند، يكي از ويژگي
بردار نيست و معرفت و استاد، اختياري بودن آن است. احساس و گرايش شك

شناخت نيز با شك همخواني ندارد؛ بنابراين ايمان با شك قابل جمع نيست. 

سازي ايمان آورد استاد مطهري در مفهومره
بعدي فاصله نگر و يكهاي تحويليسازي ايمان، از ديدگاه. استاد مطهري در مفهوم1

يابد. ايشان ايمان را نه صرفاً شناخت و يقين نگر دست ميگيرد و به تعريف جامعمي
 داند.و يا عشق و گرايش، بلكه حاصل هر دو مؤلفه مي

نگر اين است كه ايشان ايمان را . شيوه استاد مطهري در دستيابي به تعريف جامع2
داند. بنابراين اين دو بعد در عرض يكديگر نبوده، دو مرتبه و در مقول به تشكيك مي

طول هم هستند. شناخت و يقين، مرتبه ابتدايي و عشق و گرايش در مرتبه باالتر است. 
توان امر ذومراتب را تعريف كرد؟ در اين مقام، بيان اين پرسش ضروري است كه آيا مي

تعريف، حد شيء است و قابل نقص و زيادت نيست: «اذا جاز حده انقلب ضده.» بر 
همين اساس، برخي از متفكران ايمان را تشكيكي ندانسته و حتي آيات صريح در 

توان گفت ) در پاسخ مي103 ـ 96: 1409اند. (مكي عاملي، زمينه را تأويل كردهاين
حقيقت ايمان داراي مراتب است و اگر حداقل مرتبه را نداشته باشد، نقصان در حد 

 است و ايمان نيست.
كند. كساني . نظريه ايمان استاد مطهري، رابطه انسان و خدا را بهتر تبيين مي3

دانند، تنها قائل به رابطه نظري هستند؛ ولي كساني كه كه ايمان را تصديق مي
دانند، در بيان رابطه انسان و عالوه بر يقين و شناخت و تصديق، ايمان را عشق مي

ترند؛ زيرا اگر ايمان عشق است و نوعي تعّشق، بنابراين ايمان نوعي زندگي خدا موفق
كردن است. 
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 نتيجه

لحاظ ساختار معنايي، از تصور ايشان از وحي تصويرسازي استاد مطهري از ايمان به
اعتقاد استاد، وحي هم االهي كسب هويت ميكند؛ زيرا وحي، متعلق ايمان است. به

شده به عقل بشر است و هم نوعي ارتباط شامل آگاهيها و مجموعه اطالعات خطاب
با دل و روح بشري كه انسان را مجذوب ميكند. بنابراين ايشان در تصويرسازي 
ايمان، هم قائل به بعد شناختاري آن و هم معتقد به بعد احساسي و عاطفي آن 

عنوان فيلسوفي متكلم، در تعريف ايمان، هم از فالسفه وام گرفته و هستند. ايشان به
هاي اند. ايشان در مواضع مختلف، ديدگاههم از متكلمان اماميه بهره برده

اند و ديدگاه جامع و ژرف خود نگر و تقليلگرايانه از ايمان را به نقد كشيدهتحويلي
اعتقاد ايشان، منشأ ايمان فطرت است. بنابراين دوگانگي را ارائه كردهاند. به

ساختاري آموزههاي وحي و ايمان بشري با دوگانگي شناختي و هيجاني فطرت 
نگر از اعتقاد بشري سازگار است. شيوه ايشان در دستيابي به اين تعريف جامع

گيرد. شناخت در مرتبه ابتدايي و ايشان به ذومراتب تشكيكي بودن ايمان نشأت مي
عرض يكديگر نيستند. نظريه ايمانِ عشق در مرتبه باالتر است و اين دو مؤلفه هم

كند. البته گرايانه تبيين ميهاي تقليلاستاد، رابطه ايمان و انسان را بهتر از ايده
شمارد و معتقد به رابطه مفهومي «ايمان» و «عمل» ايشان عمل را مقوم ايمان نمي

نيست؛ اما هرگز رابطه وجودي و مصداقي و نسبت آنها در عالم خارج را انكار 
خوانده، در افراد گوناگون، داراي مراتب كند. وي ايمان را حقيقتي مشكك مينمي

اعتقاد ايشان، يقين حد اعالي ايمان است و ايمان نيز امري مختلف ميداند. به
اختياري است.  
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