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 تحليل بسترهای ايمان از منظر قرآن

 Safir.Shahed@Gmail.com  دكتري فلسفة دين /حامد حسينيان 

 21/21/2998ـ پذيرش:  29/20/2997دريافت: 

  دهچكي
شود اي به عزم ايمان منجر ميشود و در نقلهساز شروع ميايمان فرايندي است كه از مقدمات و بسترهاي زمينه

اسان شنوهان و دينپژهاي قرآنكه تبيين فرايند ايمان در قرآن از بايسته روگيرد. از آنو از آن پس شدت مي
آيات  ،مامدقت ت اب ،د. بدين منظوروش سيربرساز و نقش آنها است، در اين مقاله تالش شده است بسترهاي ايمان
ن د. ايگردي آوريجمعايمان براي مؤمنان ذكر شده بود، ة قرآن بررسي شد و هرچه در بيان قرآن به عنوان مقدم

هاي پژوهش، معرفتي، ايماني و كرداري جاي گرفت. ملاب  يافته هاي اخالقي،زمينه ةمقدمات در چهار دست
پذيرش ايمان را ندارد. ة ايمان افزون بر معرفت، نيازمند بسترهاي اخالقي و رفتاري است و هر نهادي زمين

 ،اي دارد و براي رسيدن به ايمان مللوبهمچنين هر مرحله از ايمان نيز در افزايش مراتب بعدي ايمان نقش زمينه
 .ي استضرور

 هاي ايمان، معرفت، اخالق، كردارايمان، قرآن، زمينه ها:كليدواژه
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 مقدمه

اخالق و معرفت  با هايي كوتاه در رابلههايي در تعامل علم و ايمان، عمل و ايمان و يا بحثهرچند تاكنون پژوهش

ده است. باشد، نگاشته نش بررسي كردها هاي ايمان رساززمينهة هم ،تدوين شده، پژوهشي قرآني كه در تحليلي جامع

حق  ها و تدر بيان قرآن، آيات بسياري درصدد بيان مقدمات الزم براي ايمان هستند. قرآن در بيان تحق  يافتن

ها، آيات قرآن به دقتي چندباره، اين زمينهة ها اشاره كرده است. براي استخراج همهاي ايمان، به اين زمينهنيافتن

. نتايج نهايي بر اساس گرديدبندي آيات به دست آمده بر اساس موضوع محوري، دسته ،در نهايت مالحظه شد و

 . جاي گرفتهاي اخالقي، معرفتي، ايماني و كرداري زمينه ةدر چهار دست ،آيات ياستقرا

ديگر ة نكت .گرديد ئهرااتحليل  ،پس از بيان هر دسته از آيات، بار ديگر نتايج مرور شد و در خاتمه ،در نگارش مقاله

اهي گن بسياري از آيات در ادعاي خود آشكار بود و نيازي به استنباط نداشت، تنها آدرس آنها در متن آمد و چواينكه 

 اردي نيزموبسنده شد. در  نهمون، براي رعايت حجم نوشتار، تنها به ذكر يك شتيك مللب اشاره دا هكه چند آيه ب

 متن مقاله همراه شده است. باؤلف بوده، متن آيات كه برداشت آيات حاصل استظهار م

 هاي اخالقينه. زمي2

گيري ايمان، بسترسازي براي محيط مناسبي است كه ايمان در آن شكل بگيرد. اوليا و رهبران هاي شكليكي از زمينه

شستند. ها مييلتدند و از رذكرهمواره نخست آنان را موعظه مي ،الهي در آماده ساختن مردم براي پذيرش ايمان

جامعي از اين روش تهذيبي است. در ة نمون ،در بيان مكارم اخالق در قالب دعا و مناجات عملي امام سجادة سير

بيان قرآن نيز به تقدم اخالق و تهذيب براي تحصيل ايمان توجه داده شده است. آيات مربوط به اين بحث را در اين 

 ايم:به دو دسته تقسيم كرده ،مجاز

ها كنند. ما اين ويژگيايمان آوردن را فراهم مي ةاي كه براي تحق  ايمان الزم هستند يا زمينهاي اخالقيويژگي -2

 را در آيات قرآن چنين استقراء كرديم:

 :رعد(؛ )28 ه:توب(؛ )12 :أنعام(؛ )22 :أعلر(؛ )214 أعراف:(؛ )41 (؛ )ق:41 :نازعاتالف. ترس)خوف و خشيت(: )

 (؛22: يس(؛ )9-0 :طه(؛ )28 :راط(؛ )ف02

 (؛299 عمران:ب. فروتني )فرو افتادگي اعضاي بدن( در برابر خداوند )خشوع(: )آز

 (؛21 سجده:ج. تواضع )تكبر نداشتن(: )

 ؛(29 سب :(؛ )99 شورا:(؛ )1إبراهيم: (؛ )92 لقمان:د. شكرگزار بودن؛ )

 (؛92 ان:(؛ )لقم29 (؛ )سب :1(؛ )إبراهيم: 99 شورا:ه. صبر؛ )

 (؛201 أنعام:)نه در دريافت اللاف خداوند(؛ و. شرح صدر )گشادگي سي

 (؛214 عمران:آز(؛ )42 مائده:ز. پاكي )تزكيه( و طهارت؛ )

و جالب  ،(212 بقره:)بيان شده است  «تزكيه و تعليم» ،بعثت انبيا ، بارها فلسفةقابل توجه اينكه در آيات قرآنة نكت

تزكيه  ـكه در مقام بيان اصوز تربيت نبوده  ، آن هم در دعاي حضرت ابراهيمنهمونر از يك غي ـاينكه تمام آيات 
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تزكيه  ،و ثانياً  ؛اخالقي نيز نياز استة تزكي ،اوالً  ،دهد كه در مسير تربيتاست. اين توجه نشان مي بر تعليم مقدم شده

 بر تعليم مقدم است. 

 آيات چنين يافتيم: يها را پس از استقراشوند. ما اين ويژگييهاي اخالقي كه مانع تحق  ايمان مويژگي -0

اين مجاز،  است. در« استكبار»الف. خود بزرگ بيني )تكبر و علو(: پر بسامدترين علت عدم رويش ايمان در قرآن 

 مؤمنون:(؛ )09 نحل:(؛ )91 :صافات(؛ )07و91 آيه به صراحت بر نقش تكبر داللت دارد: )غافر: 44دست كم 

(؛ 7 نوح:(؛ )42-42، 88، 91، 71، 241، 299، 71 أعراف:(؛ )99 :قصص(؛ )1 منافقون:(؛ )7 لقمان:(؛ )17

(؛ 99 عنكبوت:(؛ )70، 12، 19 زمر:(؛ )9 حج:(؛ )92، 8 جاثيه:)(؛ 99 أنعام:)(؛ 02، 22 أحقاف:(؛ )87، 94 بقره:)

(؛ 71 ص:(؛ )90 سب :(؛ )279-270 نساء:(؛ )04-00 :نحل)(؛ 47-41: مؤمنون(؛ )04 مدثر:(؛ )02 فرقان:)

 (.24 نمل:)(؛ 89، 71، 71 يونس:(؛ )49 (؛ )فاطر:48 )غافر:

 (؛21 ب. هواپرستي: )طه:

آيه، ت كيد قرآن بر مواظبت از اين آفت راه ايمان را نشان  42ج. حب دنيا: توبيخ و مذمت حب دنيا، با فراواني 

 دسته طبقه بندي كرد: 1توان در دهد. اين دسته از آيات را ميمي

 (.99 لقمان:(؛ )1 (؛ )فاطر:91 جاثيه:)(؛ 292، 72 أنعام:(؛ )12 أعراف:دنيا فريبنده است: ) يكم.

 أنبياء:(؛ )21 إسراء:(؛ )14، 99 مؤمنون:دارد: )رفاه زدگي انسان را از پذيرش دعوت پيامبر و سعادت باز مي دوم.

 (.221 :هود(؛ )91 سب :(؛ )41 واقعه:(؛ )09 زخرف:(؛ )29

 (.228-227نحل: دارد: )نسان را از هدايت بازميحب دنيا ا سوم.

 (.98 توبه:كند: )گير ميحب دنيا انسان را در مسير تعالي زمين چهارم:

 مزمل:كنند: )ورهاي پيامبر مقاومت ميهمواره اين ثروتمندان و اصحاب دنيا هستند كه در برابر دست پنجم:

 (.21-24 قلم:؛ )(99توبه:) (؛81 توبه:(؛ )22

اي دارد (. فاس  روحيه271، ص1، ج2972رشي، قاست )« خروج از ح »در لغت قرآن، به معناي « فس » :د. فس 

 (.99 يونس:) «يُؤْمِنُونَ الَ أَنَّهُمْ  فَسَقُوا الَّذِينَ عَلَر رَبِّكَ کَلِمَةُ حَقَّتْ لِكَكَذ»شود: كه ايمان با آن جمع نمي

(. اين بيان 21 :مدثر) «عَنِيداً لِآيَاتِنَا كَانَ  إِنَّهُ  كاَلَّ ... الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ  عَلَريَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ  فَذلِكَ »ت )عناد(: ه. لجاج

 درصدد نشان دادن آن است كه حقيقت انحراف آنها از سعادت ابدي روحية عناد و لجاجت آنها بوده است. 

 (.00 زمر:اوت(: )و. سختي قلب )قس

 نتيجة بررسي

يل اوز اشاره به خُلقياتي بود كه در فرايند ايمان تحصة دست :با دو دسته آيات آشنا شديم ،در مجموعه آياتي كه گذشت

گونه يافت شد: ترس )خوف و خشيت(، فروتني در برابر اين اخالقيات در قرآن اين ،الزم است. در بررسي گذشته هاآن

تواضع )تكبر نداشتن(، اخالص، شكرگزار بودن، صبر، شرح صدر )گشادگي سينه در دريافت اللاف خداوند )خشوع(، 

 خداوند(، پاكي )تزكيه( و طهارت. 
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ها ژگياين وي ،شوند: در بررسي آيات قرآنهايي كه مانع تحق  ايمان ميدوم مربوط بود به بيان ويژگية دست

 اوت(.سختي قلب )قس ،و سرانجام ،رستي، حب دنيا، فس ، لجاجتيافت شد: خود بزرگ بيني )تكبر و علو(، هواپ

ب احسه بعدم تحق  ايمان  ةهاي پيش گفته مستقيمًا شرط تحق  ايمان و يا زميندر آياتي كه گذشت، ويژگي

داده  ضيحكه قبالً تو نهوگهمان ـها نيز مستقيماً از شرايط ايمان حساب نشد، اما ده بود. البته برخي از اين ويژگيآم

شرط انذارپذيري و پندگرفتن را تحصيل  ة تعقل و فهم را فراهم خواهند كرد؛كه چنين صفاتي زمين رواز آن ـشد 

ها توبيخ ؛دكننها را بيان ميها و جهنمي شدنراز بهشتي شدن ؛شويندمان را ميبينبين و آيهچشمان عبرت ؛كنندمي

ها هستند، به طور غير راهيها و گمدرصدد بيان راز هدايتچون  ،سرانجامو ؛ دهندهاي خداوند را انتقاز ميو تشوي 

بيان هر آنچه يك مؤمن بايد براي سعادت به آن زينت يابد، هستند و اين همان چيزي است كه ما مقام مستقيم در 

 طلبيم.وجوي حقيقت ايمان، ميدر جست

رسازي ها، بستافزون بر داشتن معارف و فهم گزاره ،براي تحصيل ايمان كه شودمشخص مي ،هااين بررسية از هم

خود  است كه قرآن علتكنند. شايد به همين هاي اخالقي انسان را براي ايمان آماده مياخالقي نيز الزم است. زمينه

 (.97 ق:) :داند كه قلب بيداري در سينه دارندمي ينكساتذكر ة را ماي

خويشتن داري )تقوا( باشد، راز شرط بودن تقوا ة كند همان قوفراهم ميآنچه رعايت اخالق براي انسان ة اگر هم

 شود. به بيان قرآن: مندي مؤمنان مشخص ميدر بهره

 .(0 ق:طال): شوندمند ميگشايي الهي بهره( هستند كه از راهاداران )اهل تقواين خويشتن -

 (.10-19 يونس:ولياي خدا هستند و غم و ترسي ندارند: )اند، ادار بودهاند و پيوسته خويشتنآنان كه ايمان آورده -

 .(0 بقره:) :شوندمند مياهل تقوا از هدايت و تعليم الهي بهره -

 .(48 ه:حاق: )موعظه و ذكر است اقرآن براي اهل تقو -

 (.1 ونس:ي) :فهمندهاي خدا را مياين اهل تقوا هستند كه نشانه -

مالصدراي  .(019، ص2982اند )قونوي،دانسته «ليتوبه و پاكي دز از رذا»را در عرفان اسالمي نيز مبدأ ايمان 

هاي پاك هاي مؤمنان است و پرواضح است كه قلبنويسد: ايمان حقيقي، تجلي نور صفات خدا بر قلبمي شيرازي

ور خدا بر تابش نة زنبر شدت اين پاكي افزوده شود، رو قدرگر ايمان باشند. هرجلوهتوانند هاي حب دنيا مياز ناپاكي

د گردتر شود، ذكر و ياد خدا بيشتر ميايمان محكم قدرو هر  ،يابدشود و ايمان استحكام بيشتري ميتر ميها وسيعدز

، 2911د )صدرالمت لهين، گردمي نافزواو شود و نور ايمان و بر صدق و شوق و مناسبت قلب مؤمن با خدا افزوده مي

 .(909، ص4ج

« تهمان طلب اس ،تزكيه و تهذيب نسبت به علوم و معارف حقه»اند: ديگري نيز اعالم كردهة مودسالكان كارآز

اخالق كريمه حفظ ة نويسد: ايمان به وسيلمي عالمه طباطبائياز همين روست كه  .(78، ص2982)بهاء الديني،

ترين علل تحق  نيافتن همنويسد: ممي عالمه مصباح ،در اين مجاز .(211، ص22ج ق،2427ي، ئ)طباطباشود مي

دارد و  تريو ديگري آلودگي نفساني و ضعف اخالقي است كه نقش مهم، ايمان دو چيز است: يكي نقص معرفت
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آگوستين سخن چه بسا  .(210، ص2987)مصباح،  دگذارد انسان به آنچه شناخته و فهميده است گرايش يابنمي
 .(982و  911، ص2981ه همين معنا باشد )پورسينا، ب «ايمان بياوريد تا بفهميد» :گفتميكه  قديس

 هاي معرفتينهي. زم0

اي از معرفت استوار شده است. اختيار نيازمند انتخاب است و انتخاب برپايه ،چون هر عمل اختياري ديگرهمايمان 

يز انتخابي يمان نهاي بهتر كمك خواهد كرد. ار نيست. شناخت بيشتر و بهتر، انسان را در انتخاببدون شناخت ميسژ

تر باشد، ايمان نيز استوارتر خواهد بود. از هاي الزم براي ايمان كاملمعرفت قدراست كه از اين قاعده جدا نيست. هر

 .(24، ص 9ج  ق،2424اند )مجلسي، فضيلت ايمان را بر مدار معرفت اعالم كرده اكرم همين روست كه پيامبر

رت گرفته، هاي صوه است. پس از بررسيدانست، معرفت را شرط گوناگونهاي قرآن نيز براي تحق  ايمان، به بيان

 ايم:بندي كردهگونه دستهاين ،اندهاي معرفتي در ايمان توجه داشتهداشتكه به نقش پيشرا آياتي 

ر و كر ( كو4 ت:فصلدهند، )مقابل ايمان. در بيان قرآن، اينان به سخن ح  گوش نمي ةهاي جبهدانشيتوبيخ كم -2

 (.8 حج:)كنند ميو بدون علم مجادله  (42 رف:زخ) اندشده

ان تواي براي ايمان: مجموعة آياتي را كه به اين نكته اشاره دارند، ميدعوت به شناخت به عنوان مقدمه -0

 گونه برشمرد:اين

: ال اله اال از است رتعباامر علم آموزي قرار گرفته،  02صفاتي كه متعل  اين  امر به شناخت صفات خدا: -الف

اهلل )اينكه معبودي جز خدا نيست(؛ غفور )بخشنده(؛ رحيم )مهربان(؛ سميع )شنوا(؛ عليم )دانا(؛ نعم المولي و 

نعم النصير )بهترين ولي و بهترين ياور(؛ غني حميد )بي نياز ستوده(؛ مع المتقين )همرا پارسايان(؛ عزيز حكيم 

بخش زمين(؛ يعلم ما في انفسكم )دانا بر آنچه در شماست(؛ بما ض )حيات)شكست ناپذير حكيم(؛ يحيي االر

 محمد:(؛ )42 أنفاز:(؛ )98، 94 مائده:كننده( و ... . ))آگاه بر كردارها(؛ شديد العقاب )سخت مجازات تعملون بصير 

، 91 ،0 توبه:(؛ )017 ،012، 044 ،091 ،099 ،092، 029 ،291 ،294 بقره:(؛ )01، 04 أنفاز:(؛ )9 توبه:(؛ )29

 (24 هود:)(؛ 27 حديد:(؛ )209

ها در آموزي است. اين بيانآموزي: منظور بيان غير امري در تشوي  به سمت علمبه علمتحريك و تشوي   -ب

 أَوَلَمْ» ؛«مُيَْعلَ  أَفَمَنْ» ؛«َأفاَل يَعَْلمُ » ؛«ليعلم» ؛«ليعلموا» ؛«لتعلموا» ؛«يَعْلَمُوا أَلَمْ» ؛«أَلَْم َتعْلَمْ »هاي سياق

گانه،  28از اين آيات نمونه  24، وارد شده است. متعل  «يَعْلَمُونَ  أَواَلَ»و  «َيعْلَمْ  أَلَمْ» ؛«يَعْلَمْ  أَوَلَمْ» ؛«يَعْلَمُوا

گانه ي ،دانيد خداوندن است كه آيا نميآصفات خداست. مضمون اين آيات  خصوصدعوت به علم يافتن در 

ها و مالك آسمان ؛(72 حج:)امور ة عالم بر هم ؛(20 ق:طال(؛ )221 بقره:)مور توانا اة بر هم (10إبراهيم: )

ة و هالك كنند ؛(02 :كهف)صادق الوعد  ؛(224 ه:توب)توبه پذير  ؛(10 زمر:) روزي گستر ؛(227 بقره:)زمين 

 .(78 :قصص)اند هايي است كه سزاوار عذابامت

 (.99 اء:رإس)ا در طبيعت و نگريستن به سرگذشت اقوام گذشته هاي خدتحريك و تشوي  به ديدن نشانه -ج

 .(72)قصص: تحريك و تشوي  به شنيدن پيام ح  -د
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 (.44 اطر:ف)تحريك و تشوي  به سير در زمين براي عبرت گرفتن  -ـه

و  ااي براي ايمان به خدها مقدمهكند. اين شناختچنين شناختي انسان را به ايمان نزديك مية قلعاً مجموع

 ست.وابه تسليم شدن 

 (.14 حج:شوند )آورند و خاضع مياند كه ايمان ميبيان اينكه اين اهل علم -9

ها فهم حقاي  ايماني به اين گروه ،فهمند: در اين آياتبيان اينكه اين اهل معرفت هستند كه آيات خدا را مي -4

 نسبت داده شده است:

 ؛(00روم:) اهل علم -الف

 (؛49 عنكبوت:)است:  به آنها عرضه شده آنان كه علم -ب

 ؛(09 ص:) :)خردمندان( الْ َلْبَابِ اولي -ج

 (؛44 :نور) :االبصار)اهل بصيرت(ا اولو -د

 ؛(214 بقره:) :اهل تعقل -ـه

 ؛(29 جاثيه:) :اهل تفكر -و

 ؛(11 نحل:) :اهل شنيدن -ز

 ؛(201 أنعام:) :اهل تذكر -ح

 (؛71 حجر،) :متوسمين )هوشياران( -ط

 (؛208 طه:) :النهي)خردمندان(اولي -ي

روه به محروميت چهار گ -دست كم  –اند. در قرآن بيان اينكه آنان كه در معرفتشان نقصي دارند، از ايمان محروم -1

 تصريح شده است: -آن هم به خاطر نقص معرفتي  -از ايمان 

 (؛292 بقره:)سفيهان:  -الف

 (؛221 :يوسف): اندآنان كه از ح  روي برگردانده -ب

 (؛28 فرقان:) :اندآنان كه فراموش كار شده -ج

 (؛09 جاثيه:) است: شان قفل نهاده شدهناشنوايان، كوران و آنان كه بر قلب -د

 (.11 ونس:ي) :نهي از تبعيت گمان و بيان اينكه گمان براي رسيدن به سعادت كافي نيست -1

 نتيجة بررسي

 شود:ي كه از آيات بيان شد، معلوم مياگانهبندي ششملاب  دسته

ان كند، وقتي خداوند جبهة مقابل ايمبهره بودن از علم و دانش را توبيخ ميوقتي خداوند در مسير هدايت، بي -2

راهي بودن، ناشنوا بودن به دعوت ح ، كوري بهره بودن از علم، در تاريكي و گمفهمي، بيرا به جهل، بي

كند. اينها به آن معناست كه ورزي وصف ميبدون علم و يا بهره نداشتن از عقلو كري، غفلت و مجادلة 

 ورز و اهل فهم و تدبر باشد.انسان براي رسيدن به مقام ايمان، بايد بينا و شنوا، عالم، عقل
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وجوب  ندهد شناخت اين صفات براي تحق  فرايند ايماهاي قرآن به وجوب علم يافتن به صفات خداوند نشان ميامر -0

دن هاي خدا و نگريستن به سرگذشت اقوام، شنيداشته است. تحريك و تشوي  قرآن به شناختي سزاوار، ديدن نشانه

 ها، همه ت كيد بر نقش علم و معرفت در تحصيل ايمان است.دانشبي روي ازپيام ح  و نهي از دنباله

ايت هايشان در برابر ايمان خاشع است، بيان غقلببيان اينكه تنها عالمان هستند كه پذيراي ايمان هستند و  -9

ت ثير علم در مسير ايمان است. در اين آيات، بيان شده كه اين اهل علم هستند كه به وحدانيت او شهادت 

-227اسراء:)شوند افتند و فروتن ميشنوند، به سجده فرو مي(؛ چون آيات را مي28 عمران:آزدهند )مي

(؛ و هرچه 14 حج:)شود هايشان خاضع مي(؛ دز7 عمران:آزآورند: )درنگ ايمان مي(؛ به آيات وحي بي229

 (.08فاطر: شود )هايشان افزوده ميعلمشان از اسرار طبيعت بيشتر شود، بر خشيت دز

در دستة ديگري از آيات شناخت حقيقت دين به اهل علم، آنان كه علم به آنها اعلا شده، خردمندان، اهل  -4

اهل تعقل، اهل تفكر، اهل شنيدن، اهل تذكر و هوشياران نسبت داده شده است. قرآن در راستاي بصيرت، 

 همين بسترسازي، بارها مؤمنان را از تبعيت گمان بازداشته است.

اند، آنان كه اند، آنان كه عهد خود را فراموش كردهدر بيان قرآن، سفيهان، آنان كه از ح  روي برگردانده -1

نشان  اند. اين بيانهاشان قفل نهاده شده است، از ايمان محروماند و به اين سبب بر دزابينا شدهناشنوا و ن

 كند. دهد نقص در قواي معرفتي انسان را از سعادت نهايي محروم ميمي

از آيات پيش گفته شده آشكار شد كه در بيان قرآن، معرفت يكي از مقدمات ايمان است. از اين آيات 

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا »از آية  .(210، ص2987ود: يك علت توقف در ايمان، نقص معرفت است )مصباح، شمشخص مي

شود: اگر مؤمنان در مسير تقرب به خداوند يك درجه ترفيع يابند، علماي مؤمن معلوم مي« مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ

 (.288، ص29ج ق،2427يابند و در مسير تقرب پيش تازترند )طباطبائي، يچندين درجه رفعت مقام م

 هاي ايمانينهي. زم9

و  شود و كفر، شركگشاي رسيدن به مراتب باالتر ايمان ميايمان هرچند خود غايت راه است، ايمان و اسالم ابتدايي، خود راه

هاي بر اين مهم ت كيد شده است. ما مجموع اين عوامل را زمينه نفاق مانع رسيدن به ايمان مللوب خواهد شد. در بيان قرآن نيز

 دهند.ايم؛ زيرا هركدام به نوعي نقش ايمان داشتن و يا نداشتن را در افزايش و كاهش مراتب ايمان نشان ميايماني ناميده

 شود:مندي بيشتر از ايمان ميساز بهرههايي كه زمينهويژگي -2

 بستگي به خدا(:الف. ايمان )اطمينان و دز

 (؛9 جاثيه:) :شودهاي خدا ميدرك آيات و نشانه ةيكم. ايمان زمين

 (؛82 مل:ن) د:شوشنيدن پيام خدا ميساز زمينهدوم: ايمان 

 ؛(22 :تغابن): شودهدايت ميساز زمينهسوم: ايمان 

 (؛17 نس:وي): شودهدايت و رحمت، هدايت و شفا، هدايت و بشارت ميساز زمينهچهارم: ايمان 

 ؛(202 د:هو) :شودپندپذيري از قرآن ميساز زمينهپنجم: ايمان 
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 (؛11 ت:ذاريا) :شودتذكر گرفتن از قرآن ميساز زمينهششم: ايمان 

 ؛(288أعراف: ): شودانذارپذيري از قرآن ميساز زمينههفتم: ايمان 

 ؛(90 أنعام:) :شودايمان به قرآن ميساز زمينههشتم: ايمان به آخرت 

 (؛204 ه:توب) :شودتر ميايمان افزونساز زمينهنهم: ايمان، 

 (.220 نحل:) شود:ي از هدايت و رحمت خداوند ميمندهبهرة تسليم بودن در برابر خدا( زمينة ب. اسالم )روحي

 شود:گي از ايمان ميهبهرساز بيهايي كه زمينهويژگي -0

 (؛88 :نساء) :شودراهي ميساز گمالف. نفاق زمينه

 ب. شرك و كفر:

هايي ايمان، در چنين دزاگر )طبيعي است  .(212عمران: )آز :شودها ميساز اضلراب دزيكم. شرك زمينه

 .گيرد(اعتماد و اطمينان جاي نمي

 .(222)نحل:  شودو تسلط شيلان مي (92)حج:  :دوم. شرك موجب سقوط انسان

 (؛227نحل:) :شودگي از هدايت ميهبهرساز بيسوم. كفر زمينه

 ؛(42 مائده:): شودايماني ميساز بيچهارم. كفر زمينه

 ؛(00 ق:انشقا) :شودساز تكذيب آيات الهي ميپنجم. كفر زمينه

 (؛9 أحقاف:) :شودهاي خداوند و انذارناپذيري ميگرداني از نشانهساز رويششم. كفر زمينه

 (؛7 أحقاف:) :شودسازي ميههگيري، ترديدها و شبساز بهانههفتم. كفر زمينه

 (؛4 غافر:)شود. هشتم. كفر موجب در افتادن با ح  مي

 نتيجة بررسي

هاست. يكي از عوامل اثرگذار در فرايند تحصيل ايمان، نوع سلوك انسان كه شودمشخص مي ،هاي گذشتهاز بررسي

پذير زايششود. ايمان افمندي بيشتر از ايمان ميهساز بهردر بيان قرآن، ايمان، خود زمينهكه آشكار شد،  ،در اين بررسي

از  گيري درجات باالتريتواند در شرايط و انتخاب مساعد، سبب شكلاي از ايمان ميو امري تشكيكي است. درجه

هاي خداوند مورد د و نشانهگردهاي خدا هموار راه براي فهم و درك آيات و نشانهتا شود ايمان شود. ايمان زمينه مي

، ايمان .ويژه داشته باشد ةكند كه مؤمن از هدايت و رحمت خداوند بهرايمان صالحيت ايجاد مي .توجه قرار گيرد

شود. تر ميايمان سبب ايمان فزون ،كند و در يك كالمسپرده به خداوند را پندپذير، تذكرپذير و انذارپذير ميمؤمنِ دز

سپردگي به آيين است. همچنين مشخص يت، مقام اسالم و يا همان دزمندي از هدايكي از عوامل بهره ،در بيان قرآن

 منديشان از هدايت وشد آنان كه به دنباز ياد خدا، به دست آوردن رضايت الهي و هدايتي از جانب او هستند، بهره

 يابد.انذار و مصونيت الهي افزايش مي
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ن از آنچه مللوب خداوند است دور گردد: در بيان شود انساهاي اخالقي موجب ميهمچنين مشخص شد برخي از ويژگي

مان، گي از هدايت، دور شدن از ايبهرهساز بيگردد و كفر زمينهساز انحراف ميشود؛ شرك زمينهراهي ميساز گمقرآن، نفاق زمينه

 د.شودن با ح  ميگيري كافران، گالويز شدن با ترديدها و درافتاگرداني از آن و سبب بهانهتكذيب آيات الهي و روي

 ك و بد(يهاي كرداري )اعماز جوارحي ننهي. زم4

سازهاي ايمان در قرآن هستند. نوع رفتار انسان، هويت انسان را به سمت ايمان كردار نيك و بِد انسان از ديگر زمينه

ايم. پس از مرور تهسازهاي ايمان از اين منظر پرداخبه زمينه ،دهد. در اين بخشو يا در جهت تقابل با آن رشد مي

 :ه استدگرديت ثير سه دسته اعماز در تحصيل ايمان مشخص  ،آيات قرآن

 نيكوكرداري: -2

 .(14 ر:نو) شود:ساز هدايت ميت خداوند زمينهيكم. اطاع

 (.22 :)يسشود: پذيري و افزايش آن ميدوم. تبعيت از ياد خداوند، رضايت خدا و هدايت الهي زمينة انذارپذيري، هدايت

 .(80 طه:) :شودساز هدايت ميسوم. عمل صالح زمينه

 .(28 ه:توب) :دنشوساز هدايت ميچهارم. نماز و زكات زمينه

 (.1-0 لقمان:) :شودمندي از هدايت و رحمت و بشارت ميساز بهرهپنجم. احسان زمينه

 (.00-29: درع)شود. ساز تذكرپذيري و انذارپذيري ميرحم زمينه ةششم: نماز، انفاق و صل

 .(1 د:محم)شود: مندي از علم و حكمت ميساز بهرههفتم. جهاد زمينه

 (.221 اء:أنبي) :شودساز رسيدن پيام قرآن به انسان ميهشتم. عبادت زمينه

 ارتكاب گناهان: -0

خدا و  ت بايكم. گناهان، اعماز بدي كه انسان انجام داده است، تعدي از بندگي خداوند، رويگرداني از خدا، مخالف

، 17 ،(؛ )كهف211 نساء:)(؛ 7بقره: )شوند: ها ميساز بسته شدن دزرسولش، نقض پيمان الهي، و قتل انبيا زمينه

 مائده:)(؛ 88 بقره:)(؛ 222 أعراف:)(؛ 01 أنعام:)(؛ 99 ،87 توبه:(؛ )24 ،ملففين)(؛ 222 أعراف:(؛ )74 (؛ )يونس:222

 (.9 منافقون:)(؛ 29

 (.9 زمر:) :شودگي از هدايت خداوند ميهبهرساز بييي و تكذيب آيات الهي زمينهگودوم. دروغ

 (.21-22ر:حج) :شودمي يايمانبيساز سوم. ارتكاب جرم، زمينه

 (.94 غافر:) :شودراهي ميساز گمچهارم. اسراف و ترديد زمينه

 (.29 :ملففين) :شودهاي الهي ميساز دروغ پنداشتن نشانهپنجم. تجاوز و گناه زمينه

 (.1منافقون:) :شودگي از هدايت الهي ميهبهرساز بيششم. فس  زمينه

 ظلم: -9

 (.7 :صف) :شودگي از هدايت الهي ميهبهرساز بيظلم زمينه يكم.
 (.99 اء:إسر) :شودساز كفر ميظلم زمينهدوم. 
 (.99 أنعام:) :شودگيري و ترديد در دين ميساز بهانهظلم زمينه سوم.
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 نتيجة بررسي

مراتب  شيا كاه در افزايش -دست كم–گيري ايمان و يا شود: اعماز نيك و بد نيز در شكلاز بررسي آيات مشخص مي

مندي از هدايت خداوند ايمان مؤثرند. در بيان قرآن، طاعت خداوند، عمل صالح، نماز، زكات و احسان، بسترساز بهره

باشد، بايد اهل نماز، انفاق و صلة رحم باشد. از بررسي آيات معلوم شد: جهاد در راه  شود. انسان براي اينكه تذكرپذيرمي

شود خداوند علم و حكمت موهبتي خود را به عنوان پاداش اعلا كند. از سوي ديگر، ارتكاب گناهان انسان خدا سبب مي

 گيرند. اعماز بدي كه انساناز ايمان فاصله مي كارانكند. در بيان قرآن، مجرمان و گناهرا از ايمان و لوازم ايمان دور مي

گرداني از خدا، مخالفت كردن با خدا و رسولش، نقض پيمان الهي و قتل انجام داده است، تعدي از بندگي خداوند، روي

بهرگي بيراهي و ساز گمگويي و تكذيب آيات، اسراف، ترديد و فس ، زمينهشوند. دروغها ميساز بسته شدن دزانبيا، زمينه

شوند. مي هاي الهيساز دروغ پنداشتن نشانهشوند. و سرانجام، اينكه گناه و انجام كارهاي زشت، زمينهاز هدايت خداوند مي

 شوند. گير و اهل ترديد ميبهانه ،برند و در حيات ديني خوددر بيان قرآن، ظالمان از هدايت خداوند بهره نمي

تواند كمكي براي حصوز كماز مي ـمعتقد است  عالمه مصباح يزديگونه كه ندست كم آ ـاعماز اختياري انسان 

هايش او را به حقيقي انسان باشد؛ يعني انسان ممكن است در ابتدا، اعتقاد به خدا و قيامت نداشته باشد، ولي اعتقاد و گرايش

 (.912، ص2984كند )مصباح، ا كم هاي منفي رموانع را مرتفع، و ارزش ـدست كم  ـاعتقاد به خدا نزديك سازد و 

 اي براي پرورشنفس انسان است. اصالً شريعت آمده است تا نسخه ةتوان گفت: عمل صالح پرورش دهندمي

وقتي كنار اطاعت  ،در قرآن .(098، ص2911)تميمي،  «النفس ةضريا هالشريع»اند: فرموده نفس باشد. اميرالمؤمنين

ا ر د كه خداوند متكبران فخر فروشگردگونه تمام ميشود، آيه ايندر دستور داده ميبه احسان به پدر و ما ،خداوند

ستايد، يك به پدر و مادرش را مي يحييحضرت نيكوكار بودن  ،يا وقتي خداوند در دو آيه (.91 نساء:)دوست ندارد 

گونه كه او زورگوي شقي ار ديگر اينو ب ،(24 :مريم)كند كه او زورگو و عصيانگر نبود گونه توصيف ميبار او را اين

بان از ز ،د كه به پدر و مادرش نيكي كند، در نهايتماينوقتي انسان را توصيه مي ،در جاي ديگر .(90 :مريم)نبود 

 ياستهيشا كار و آورم بجا يداد مادرم و پدر و من به كه را ينعمت شكر تا ده  يتوف مرا! پروردگارا: »ديفرمايمن امؤمن

 از نم و كنم،يم توبه و گردميبازم تو يسو به من .گردان صالح مرا فرزندان و ،يباش خشنود آن از كه دهم انجام

دهد كه خداوند از امر به احسان پدر و مادر، غير از تكريم آنها، اين شواهد نشان مية هم (.21 أحقاف:) «مسلمانانم

گزاري گزار خداوند باشد، بايد به للافت رسيده باشد، شكراسهدفي ديگر نيز داشته است. مؤمن براي اينكه بتواند سپ

دامن خود را آلودگي جبار بودن، تكبر، فخرفروشي و شقاوت دور كرده باشد. بيان نقش تبعيت از هوا  ،را تمرين كرده

دهي تنها در شقاوت انسان و مجاز يافتن شيلان در هدايت، با وجود صراحت قرآن به نقش شيلان در زيو بدرفتاري

 (.48 ز:أنفا)سازي براي بدفهمي، نياز به ت كيد ندارد اعماز بدكرداران و مقدمه

رسد. اعماز صالح واسلة حصوز نور و قلع تعل  به دنيا هستند. ايمان به غايت خود نمي مالصدراي شيرازي،در بيان 

شود و اعماز حقاي  ملكوتي بصير ميايمان نور قلبي است كه هرگاه حاصل شد انسان نسبت به امور غيبي و آگاه از 
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اي (. به بيان ديگر، اعماز صالح مقدمه014، ص2، ج2911كند )صدرالمت لهين، صالح زمينة پذيرش اين نور را فراهم مي

 هاياي براي حصوز ايمان است. غرض اصلي بعثت رسوالن خدا و نازز شدن كتاببراي حصوز علم، و علم مقدمه

انسان هبوط يافته را دوباره همنشين خداوند كنند. اين مهم بدون صيقل دادن جان آدمي براي آگاه آسماني اين است كه 

عمل مقدمة پيرايش باطن و صيقل دادن ، مالصدرا(. از نگاه 249، ص9شدن از اسرار سعادت ميسر نيست )همان، ج

 ،ادات ظاهري درون خود را پاك نكنداست. اگر انسان با عب يينة قلب از زنگار شهوات و تعلقات براي كسب معرفتآ

، 1؛ ج409، ص4)همان، ج دگردشود و از مشاهدة انوار قدسي محروم ميهاي نفساني ميهشسرانجام تسليم خوا

(. از همين رو، 148و  021 ،21، ص0؛ ج971-971و  927، 270، ص2؛ ج921و  041و  224، ص1؛ ج071و220ص

 (.4و9، ص2912داند )صدمت لهين، عمل را خادم و مقدمة ايمان مي مالصدرا

 است: چنين تصريح كردهـ يعني نقش اعماز صالح در فرايند فهم  ـنيز به ظهور اين معنا در قرآن  عالمة طباطبائي

ه خل  و مگر بعد از آنك ،شودگيريم كه معارف حقه و علوم نافع براا كسر حاصل نمراز اين بيانات نتيجه مر

ل ارزشمند انسانيت را كسب كرده باشد كه اين همان تقواست. پس حاصل كالم يو فضاده نموخوا خود را اصالح 

كند و اخالق پسنديده، معارف حقه و علوم نافع اين شد كه اعماز صالح، خل  و خوا پسنديده را در انسان حفظ مر

هيچ  را؛ زيباشدهمراه مل اين علم نافع هم وقتر نافع است كه با ع ،از سوا ديگر .نمايدو افكار صحيح را حفظ مر

 .(019، ص1، جق2427ي، ئخيرا نيست در علمر كه عمل با آن نباشد )طباطبا

اي هستند براا تكاليف عبادا، و خود آنها مقصود اصلر نيستند. تكاليف قوانين اجتماعر اسالم در حقيقت، مقدمه

 (.92، ص9خدا و آيات اويند )همان، جاي براا معرفت عبادا هم مقصود باالصل نيستند، بلكه آنها نيز مقدمه

 ك پنداشتيپاسخ به 

. چه بسا تحصيل ايمانة حاصل فرايند ايمان است، نه مقدمهمه شود كه بسترهاي بيان شده براي ايمان،  تصورشايد 

دز به ه كند و پس از آنكسازد، پس از آنكه به خدا باور پيدا ميبيني ميگفته شود: مؤمن پس از آنكه براي خود جهان

يز ت ييد ن عالمه طباطبائييابد. شايد توجه به بخشي از كالم سپارد، به اخالق و رفتار خاصي زينت ميمسيري مي

جٍْر وَ أَ  مَغْفِرَةٍبِإِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَ خَشِيَ الرَّحْمنَ بِالْغَيْبِ َفبَشِّرْهُ »ة اين برداشت باشد. ايشان در تفسير آية كنند

آن باشد، نافع و مؤثر است كه عمالً تابع قر نويسد: آيه در صدد بيان اين حقيقت است كه انذار تنها در كسرمي« كَرِيمٍ

إِنَّما تُنْذِرُ الَِّذينَ »ة همچنين مراد از آي .(11، ص27، جهماند )گردشود، دلش متمايل بدان و چون آيات قرآن تالوت 

برند و اصالً كنند، از انذار تو سود نمراين است كه كساني كه تو را تكذيب مر «الصَّالةَ الْغَيْبِ وَ أَقامُوا يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِ

ماز برند كساني هستند كه به انذار تو خشيت دارند و نميو آنان كه بهره  ،شودانذار حقيقر نسبت به آنان محق  نمر

نذار دارند و سپس تو ايشان را ابپا مررا از پروردگارشان خشيت دارند و نماز دارند، نه اينكه قبل از انذار تو بپا مررا 

، 27، ج2427، يئاست )طباطبا «إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً »ة نظير آيه شريفة كنر. اين تحصيل حاصل است. بيان آيمر

، «نهدايت متقي»منظور از  ،اب، داشت. با اين حس«هدي للمتقين»توان در تفسير همين بيان را نيز مي .(91ص 

خاطر آن متقر شدند، و يك هلر كه بيك هدايت اوژ :متقين داراا دو هدايتند»هدايتي پس از هدايت اوليه است. 
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 ةهدايت دومر كه خداا سبحان به پاس تقوايشان به ايشان كرامت فرمود. ... و چون هدايت دومر متقين به وسيل

ي، ئبا)طباط لر قبل از قرآن بوده، و علت آن سالمت فلرت بوده استود هدايت اوژشگيرد، معلوم ميقرآن صورت مر

 .(44، ص2ج ق،2427

تواند برداشت درستي از آيات و بيان سنت خداوند در در تحليل اين برداشت، بايد گفت: اين برداشت مي

ت است كه ن، نيست؛ مثالً درستربيت ايماني باشد، اما بيان نفي كنندة نقش بسترسازهاي ايمان در فرايند ايما

شود، اما روحية پندپذيري نيز در ايمان مؤثر است. در توضيح اين نكته توجه به ايمان سبب پندپذيري بيشتر مي

 نكات ذيل الزم است:

اصي سازهاي خبراي درجات باالتر ايمان، زمينه كه ايمقبوز كردهـ  ست كمدـ  در فرض پذيرش اين برداشت -2

مندي خداوند، الزم است پيوسته به ايم براي رسيدن به درجات باالتري از هدايت و بهرهپذيرفته ،ثالً م ؛الزم است

 .ه باشيمتقواي الهي التزام داشت

 وَ هُوَ الَّذِي يُرِيُكمْ آيَاتِهِ وَ يُنَزِّزُ َلكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقاً »ة در آي ،اين برداشت را توسعه دهيم و مثالًكه به فرض  -0

ي اند كه به سوكساني از قرآن پند گرفته ـدر واقع  ـبگوييم: مراد اين است كه  (29 غافر:) «مَا يَتَذَكَُّر إاِلَّ مَنْ يُنِيبُ

 :ثالً م ؛ستاسياق برخي ديگر از آيات در صدد بياني افزون بر اين برداشت  ،با وجود اين .اندخدا بازگشت كرده

. اين سياق، ظهور در اين دارد كه (99 ونس:ي) «يُؤْمِنُونَ الَ أَنَّهُمْ فَسَقُوا الَِّذينَ عَلَر رَبِّكَ کَلِمَةُ  حَقَّتْ  لِكَكَذ» -

آيه  ،ديگر برند. به عبارتخداوند نيز بهره نمية فاسقان، به هر مصداقي از فس  كه مرتكب باشند، حتي از هدايت اولي

ايمان مشروط به وجود بستر دوري از فس  است.  ،و در واقع ،ستظهور دارد در اينكه با وجود فس ، ايمان ممكن ني

چون فاس  بودند و  :گويدچون ايمان نياوردند فاس  شدند، بلكه مي :خواهد بگويدآيه نمي ،به عبارت ديگر

 داري نداشتند، ايمان نياوردند.خويشتن

 كُلِّ  عَلَر اللَّهُ عُيَلْبَ لِكَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ الَّذِينَ آمَُنوا كَذالَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْلَانٍ أَ » -

ن ا. در اين آيه نيز خداوند سِر ديگري از اسرار ايمان را فاش كرده است و آن اينكه متكبر(91 غافر:) «جَبَّارٍ  مُتََكبِّرٍ قَلْبِ

هاي خداوند هاي آنها را چنان مهر زده است كه در مقابل نشانهخداوند دزو  ،ارندپذيرش ايمان را ند ةستمگر زمين

بايد ما اايمان به خداست،  ةتواضع در برابر خدا همان روي ديگر سك :شوند. هرچند ممكن است گفته شودفروتن نمي

سبت و تواضع و فروتني ن پس از حصوز اعتماد و اطمينان ـ در رتبهدست كم  ـتوجه داشت ايمان فرايندي است كه 

 شود.به خداوند، به انتخاب ايمان منجر مي

 إِنَّا الُواقَ الَّذِينَ آمَنُوا لِلَّذِينَ مَوَدَّةً أَقْرَبَهُمْ لَتَجِدَنَّ وَ أَشْرَكُوا الَّذِينَ وَ الْيَهُودَ آمَنُوا لِلَّذِينَ عَدَاوَةً النَّاسِ أَشَدَّ لَتَجِدَنَّ» -

خبر داده، از  (. در اين آيه، خداوند به پيامبر80 مائده:) «يَسْتَكْبِرُونَ الَ أَنَّهُمْ وَ رُهْبَاناً وَ قِسِّيسِينَ مِنْهُمْ بِ َنَّ لِكَذ نَصَارَا

ه ايمان كنند. اينان بدان سبب بترند كه خودشان را نصارا معرفي ميغير مسلمانان، كساني به ايمان آورندگان نزديك

 تكبر ندارند. خداوند با بيان اين خبر، خبر ديگري نيز داده است: تواضع يكي از مقدمات ايمان است.نزديك هستند كه 

دِ لَ الرُّشْالَ يُؤْمِنُوا بِهَا وَ إِنْ يََروْا سَِبي آيَةٍسَ َصْرِفُ عَنْ آَياتِيَ الَّذِينَ يََتكَبَّرُونَ فِي الْ َرْضِ بِغَيْرِ الْحَ ِّ وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ » -



  272 تحليل بسترهاي ايمان از منظر قرآنمقاله پژوهشي: 

. اين (241 أعراف:) «وَ كَاُنوا عَنْهَا غَافِِلينَ بِآيَاتِنَا كَذَُّبوا بِ َنَّهُمْ  لِكَالَ يَتَّخُِذوهُ سَبِيالً وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخُِذوهُ سَبِيالً ذ

 د ندارند.هاي خداونهن اصالً چشماني براي ديدن نشانادر بيان اين است كه متكبر ،چون آيه پيش گفتههمآيه نيز 

 يَ ْكُلُ  ُلكُمْمِثْ بَشَرٌ إاِلَّ ذَاه مَا الدُّنْيَا الْحَيَاةِ فِي أَتْرَفْنَاهُمْ وَ الْآخِرَةِ بِلِقَاءِ كَذَّبُوا وَ كَفَرُوا الَّذِينَ َقوْمِهِ مِنْ الْمَلَ ُ َقازَ وَ» -

گونه كه خداوند خبر داده است، در همان دعوت ابتدايي . آن(99 مؤمنون:) «تَشَْربُونَ مِمَّا يَشْرَبُ وَ مِنْهُ تَ ْكُلُونَ مِمَّا

اين آيه  ،ابكردند. با اين حسزدگان در دنيا، همواره اولين كساني بودند كه در مقابل پيامبران ايستادگي ميايمان، رفاه

 طلبد.ينيز در شمار آياتي است كه نازز شده تا نشان دهد: ايمان شرايلي دارد و بستري م

تب مرا ةتقوا حالتي است كه در هم، عالمهمرحوم صفات مؤمنان است و به بيان  ةهم ةكه تقوا خالص رواز آن -9

 :كه در چهار آيه از كتاب هدايت تكرار شده است رو( و از آن19، ص 2ج  ق،2427طباطبائي، ايمان دخيل است )

(، خواهد دارند اريگيزپرهآنان كه ايمان آوردند و همواره ( )19 ونس:ي) «نَالَّذِينَ آمَنُوا وَ كَاُنوا َيتَّقُو»سعادت نصيب 

 «كان»فعل مضارع همراه با فعل  ،ايمان آشكار است. در زبان عربي يهاي اخالقي در بسترسازداشتنقش پيش ،شد

ود جود داشته باشد. با وجاي كه اثر آن تا زمان حاز وكند؛ آن هم به گونهبر استمرار عملي در زمان گذشته داللت مي

معلوم  داري دارند،شوند كه از پيش خويشتنمند مياني از ايمان خود بهرهكسوقتي خداوند ت كيد كرده است:  ،اين

َو »ناپذير است. در فرازي از اين آيات آمده است: داري در تحق  مراتب ايمان، شرطي تخلفشود اخالق خويشتنمي

، اندكه داشته اريگمنظور آيه اين است كه اينان در اثر پرهيز .(17يوسف:) «لِلَِّذينَ آمَنُوا وَ كَاُنوا يَتَّقُونَ لَ َجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ

 دانند؛ يعني تقوايشان در شناختشان مؤثر بوده است.آخرت را بهتر مي

تن به آن ا و دز نبسگسستگي انسان از دنيشكي در اين نيست كه رعايت بسياري از اصوز اخالقي موجب دز -4

هاي دنيا رهايي يابد. قرآن اعالم كرده بستگيشود. مؤمن براي دز بستن به آنچه ماوراي عالم دنياست بايد از دزمي

آناني قلب سالم دارند كه به دنيا »فرمايند: مي ( و امام صادق97 ق:است: تنها براي آنان كه قلب دارند تذكر است )

 (.0 (. تقدم تزكيه بر تعليم نيز در قرآن بر همين اساس است )جمعه:21، ص0، ج2911، )كليني« اندزهد ورزيده

راه  ةكه نمادي از سالكان راه بود و در محضر قرآن رشد يافته بود، مقدم ،مرحوم ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي

اللهور نصف »شرح حديث كرد. همچنين ايشان در ميمالقات خداوند را قلع محبت دنيا، صبر، خوف و رجا اعالم 

سازي آن از اخالق رذيله، و نيم ديگرش به آراسته تزكيه و پاك ة: نيم ايمان به طهارت دز به واسلتفگمي« االيمان

شود ساز طهارت قلبي مياخالق فاضله زمينه .(01، ص2971شود )ملكي تبريزي، اخالق خدايي كسب مي شدن به

: هداند، گفته شني كه هنوز ايمان نياوردهاخلاب به مخاطب ،در قرآنكه همين روست گيرد. از كه ايمان در آن جاي مي

پذيرش  ةدهد تا آمادسوزي و خيرخواهي، روح را صفا ميعواطف انساني، دز ؟كنيدچرا به محرومان رسيدگي نمي

لي روحي و عم و اگر جوژ ،روحي و عملي مساعدي الزم دارد خداشناسي جوژ :مرتضي ملهريشود. به بيان استاد شهيد 

شود كه اگر محيط همچون بذري كه در زميني افكنده مي ؛گردداصلي نيز خشك مي ةمساعدي نبود همان ريش

 .(271، ص2980رود )ملهري، گردد و از بين ميمناسب نباشد، فاسد مي

ساز اخالق گرايش هاست.ها و توجهسازي اخالق براي گرايشنقش ممتاز ديگر بسترسازي اخالقي، زمينه -1

تواند ايمان را در كانون توجه و يا خارج از آن قرار دهد. براي وجودي كه رشد اخالقي است و با نقشي كه دارد، مي
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 اوتي باي، كالمي و يا دعوقتي با نشانه ،روو ازاين ،ندست، مفاهيم جذابي ه«سعادت»و  «رشد»، «انسان»داشته باشد، 

 اس خواهد بود.شود، حساين امور مواجه مي

هايشان ا و گوشهاند، چشمآنان كه به اخالق خاصي زينت يافته فقطكند كه سياقي از آيات قرآن ت ييد مي

هاي معرفتي، سلوكي و اخالقي زمينه د. برخي از اين صفات در دستةشنوبيند و ميهاي خدا را در زمين مينشانه

كار گان توبهت، شكرپيشگان، تقواپيشگان، صبرپيشگانِ شاكرپيشه، بندبررسي شد. در آنجا گفته شد: تنها طالبان حقيق

 كنند. بين دارند و آيات خداوند را درك ميو آنان كه از عذاب آخرت ترسا هستند، چشمان آيه

دز اگر  كهاست  شود، اينزيستي زندگي، حتي در يك پژوهش علمي تجربه مي ةآنچه در تجرب افزون بر اين،

كند به نفع آن اطالعاتش را تفسير كند. هر كس استدالز اقامه شد، به آن تمايل دارد و سعي ميمجذوب چيزي با

ها و كند، بايد مراقب ت ثيرگذاري گرايشاي كالمي يا فلسفي اقامه ميدهد و يا ادلهكند، آزمايشي را ترتيب ميمي

 ةيصادق و ملاب  با واقع رهنمون شويم كه با تخلتوانيم به شناخت هاي دروني خود نيز باشد. ما در صورتي ميانگيزه

رور همچون تعصب، غ ،هاي نفساني ديگرها و گرايشناپذيري در برابر ح ، حب و بغضجان از عناد، لجاجت، تسليم

هايي كه راه را براي شناخت صحيح هموار كنيم. اين حكم به علوم عقلي اختصاص ندارد، بلكه در دانش ،ورزيو كينه

 حقي  آنها نقلي و يا حتي تجربي است نيز جاري است. ت ةشيو

، گونه كه تجربه شده استاست. همان« فراست اخالقي»تجربة ديگري كه ت ييد كنندة اين نظر است، تجربة 

اي شود و ذهنشان در حل مسائل تيزبيني ويژهكنند، فراست خاصي در وجودشان پيدا ميها وقتي كمتر گناه ميانسان

ي اند، اما حقاي  بزرگي را به درستهايي كه تحصيالت خاصي نداشتهند. بسيار مشاهده شده است انسانكپيدا مي

كافي و بسنده  امام صادق« جنود عقل و جهل»اند. در شهادت به نقش اخالق در فهم و درك ايمان، روايت فهميده

دهند. براي اينكه حكومت خالقي آرايش ميشمارند، ارتشي از صفات ااست. ايشان وقتي سربازان عقل و جهل را مي

عقل و فهم بر مملكت نفس استيال يابد، نفس بايد به اخالق نيك تجهيز شود. به بيان امام، عقل براي اين آمادگي بايد 

گزاري، توكل، مهرباني، از سپاهيان خيرخواهي، طهارت از گناه، بخشندگي و سخاوت، اميدواري، رضا داشتن، سپاس

دار بودن و رفتاري، نيكي به پدر و مادر، شكيبايي، قناعت، امانت، پروا داشتن، تواضع و خضوع، آرامش، خوشدامنيپاك

گويي، انصاف، نظافت، وقار و حيا و پوشيدگي، بهره ببرد تا فهم و دركي درست داشته باشد. قابل توجه اينكه امام راست

 شود كه خداوند قلبشها تنها در مؤمني جمع مي: اين خصلتفرمايندپس از شمارش سربازان عقل و جهل، مي صادق

را براي ايمان آزموده باشد؛ و به بيان ديگر، ظرفيت ايمان را داشته باشند. اينها همه ت كيدي بر نقش اخالق در فرايند 

و منلقي  ي نظريگردد: تعقل صرفاً فرايندشود، معلوم ميايمان است. از اين بيان در وصف عقلي كه به ايمان ختم مي

نيز ذيل آية  مجمع البيان(. در 09-02، ص2، ج2911نيست؛ تعقل فهم قوة فاهمة نفس در گرايش به ايمان است )كليني، 

 لِكَكَذ السَّمَاءِ فِي يَصَّعَّدُ كَ َنَّمَا حَرَجاً ضَيِّقاً صَدْرَهُ  يَجْعَلْ يُضِلَّهُ أَنْ يُرِدْ مَنْ وَ لِلْإِساْلَمِ صَدْرَهُ يَشْرَحْ يَهْدِيَهُ أَنْ اللَّهُ يُرِدِ فَمَنْ»

 ، نوري است«شرح صدر»كند: ( روايتي نقل شده است كه بيان مي201 أنعام:) «يُؤْمِنُونَ الَ  الَّذِينَ  عَلَر الرِّجْسَ  اللَّهُ  يَجْعَلُ

 (.091، ص11ق، ج2424دهد )مجلسي، كه خداوند در قلب هر كس كه بخواهد قرار مي
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 ةان ارادشمارد: گناهميبر، آثار گناه را در تضعيف شناخت چنين ضعف ايمان و درمان آننيز در كتاب  زيابن قيم جو

ب وحشت سب ،دنبركنند، شرم را از بين ميشوند، عقل را فاسد ميكنند، موجب ذلت و خواري ميانسان را ضعيف مي

د، سبب اسارت نفس در شهوات و فراموشي خود كننبرند، بصيرت قلب را كور ميشوند، استقامت را از بين ميمي

 .(211-81، ص2989شوند )جوزي، اينها سبب نقصان عقل مي ةشوند و هممي

اين تجربة زيستي را در بياني فلسفي ارائه كرده است: نفس انساني با تكامل عقلي خود، در مرتبة قوة عاقله  مالصدرا

 برايش فراهم گردد و تشبه به اهللنماي حقاي  هستي ميفعاز، آينة تمام رسد و با اتصاز به عقلبه مرتبة عقل بالفعل مي

هاي مرتكب رذايل گرچه اصلالحات علوم حصولي را در خزانة (. انسان040، ص9، ج2992شود )صدرالمت لهين، مي

پاك و  وسط نفستوانند داشته باشند، اما به سبب عدم تناسب جان و دز آنها با حقاي  عقلي، كه بايد تذهن خود مي

رو، دوري از شهوت و غضب يكي از شروط مهم درك حقاي  مانند. ازاينخالص دريافت شود، از درك آنها عاجز مي

 (.14، ص2984جهان ملكوت است. آن عقلي ادراك تام دارد كه منوژر به نور قدسي خداوند شده باشد )كرماني، 

الوه نيز معتقد است: در فرايند تحصيل يك باور، ع ويليام جيمزد. شناس نيز به اين امر اعتراف دارندانشمندان روان

ها، انتظارات و گناه نيز اثرگذارند ها، ضميرناخودآگاه، خُل چون عواطف، انگيزههمبر عوامل معرفتي، عواملي 

ه تي ما بگيرند. وقثير عوامل غير معرفتي شكل مي باورهاي انسان همواره تحت ت .(21-8، ص2987)آذربايجاني، 

و در اينكه چگونه و به  ،رويمدر پي برآورده ساختن نيازهاي خود مي ـدر واقع  ـزنيم، هاي علمي دست ميكوشش

ها، امياز، نيازها و بيم و اميدهاي خود هستيم. انسان حتي در كنيم مت ثر از خواستههايي از واقعيت توجه ميچه جنبه

-291، ص2981كند )پورسينا، شان عمل ميمتناسب با روحيات و شخصيت ،هاي مابعداللبيعي خودانتخاب ديدگاه

چنين دليل  ،كند و براي اين ادعاي خودترين منابع دين معرفي ميعواطف و احساسات را از ژرف جيمز .(022

شود. حاالت ديني كيفيتي محسوس است و براي مؤمن بدون دخالت استنباط و تذكر آگاهانه حاصل مي آورد:مي

ن در دهد كه خاستگاه ديهاي ديني نيز نشان ميمت ثر از براهين عقلي نيستنند. آموزه ،داري خودردم غالباً در دينم

ديني نتواند اعتبار كافي براي عقايد فراهم كند، براهين عقلي احتماالً قانع كننده  ةاحساسات و تجربه است. اگر تجرب

 .(9، ص2989نخواهند بود )آذربايجاني، 

ها، ها، نيازها، امياز، گرايشها، عش افزون بر اينكه بر مراحل معرفتي مبتني است، بر احساسات، عالقه ،باور

هاي شخصي نيز ابتنا دارد و همين رد و قبوز را بايد انعكاس شخصيت اخالقي فرد دانست. آرزوها، مقاصد و خاسته

ر فهم ب «ايمان» ة، شرط الزم تحصيل معرفت است. آموزهاي انسانبخشي درست به عالي  و خواستهنظام ،روازاين

را بايد به همين معناي ت ثيرگذاري مثبت پيراستگي درون و آراستگي آن بر تحصيل معرفت،  آگوستينتقدم داردِ 

 .(018، ص2981دانست )پورسينا، 

انوي هاي ثها و ايمانهاي اخالقي در هدايتاين بود كه تقوا و ديگر زمينه عالمه طباطبائيهرچند بيان  -1

از بودن اخالق سدهد ايشان نيز به زمينهمؤثرند، اما كلماتي نيز در تفسير برخي ديگر از آيات دارند كه نشان مي

 كنيم:براي ايمان نخستين اعتراف دارند. برخي از اين كلمات را مرور مي



274    ،2998 بهار و تابستان، 00، پياپي اوز، شماره دهم ساز 

 بِاللَّهِ  آمَنَ مَنْ الْبِرَّ كِنَّا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الَْمغْرِبِ وَ للَيْسَ اْلبِرَّ أَنْ تُوَلُّو»در تفسير آية  عالمه طباطبائيالف. 

ِل وَ يبِوَ الْكَِتابِ وَ النَّبِيِّينَ وَ آتَر الَْمازَ عَلَر ُحبِّهِ ذَوِي الْقُْربَر وَ الْيَتَامَر وَ الْمَسَاكِينَ وَ ابْنَ السَّ الْماَلَئِكَةِ وْمِ الْآخِرِ وَ اْليَ  وَ

وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَ ْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِيَن  ةَ وَ آتَى الزََّکاةَالسَّائِِلينَ وَ فِي الرَِّقابِ وَ أَقَامَ الصَّالَ 

معرفر نموده و « صدق»نويسد: آيه مؤمنان را به (، مي277 ه:)بقر «الْمُتَّقُونَ هُمُ أُولئِكَ وَ صَدَُقوا الَّذِينَ ئِكَالْبَ ْسِ أُول

« عفت»گيرد. ممكن نيست كسر داراا صدق باشد و وصفر است كه تمام فضايل علم و عمل را دربر مي« صدق»

، چهار ريشة اخالق فاضله را نداشته باشد؛ زيرا آدمر غير از اعتقاد و قوز و «عدالت»و « حكمت»و « شجاعت»و 

ر شود اين سه چيز را با هم ملاب  سازد؛ يعنز ديگرا ندارد، و وقتر بنا بگذارد كه جز راست نگويد، ناچار ميعمل، چي

ه شود، و در اين هنگام است كگويد، و نگويد مگر آنچه را كه معتقد است، وگرنه دچار دروغ مينكند، مگر آنچه را مي

-409، ص2ج ق،2427شود )طباطبائي، رايش فراهم ميايمان خالص و اخالق فاضله و عمل صالح، همه با هم ب

زمينه را براي تحصيل ايمان، « مقام صدق»(. در اين جملة آخر، مرحوم عالمه به صراحت اعالم كرده است كه 492

 كند.هاي حيات ديني فراهم مييا به عبارت ديگر همان غايت مللوب

وز و از مقدمات قب« خشيت»توضيح داده است، « أَوْ يَْخشرَلعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ »ب. حضرت عالمه در ذيل تفسير 

ان نيز بيان كرده است كه كافر« وَ ما يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَْن يُنِيبُ»(. ايشان در تفسير 214، ص24ايمان است )همان، ج 

كنندگان بازگشت ها و استعداد تبعيت از ح  را ندارند، و در مقابل، اينو اهل انكار استعداد تذكر گرفتن از حجت

ه است. ، هدايت ابتدايي بود«هدايت يافتن كافران و منكران»گيرند. مراد از به سوي خداوند هستند كه تذكر مي

پذيرند كه داشتن روحية بازگشت به خدا، شرط شود كه مرحوم عالمه ميبدين روي، به قرينة مقابله معلوم مي

 (.927، ص 27بهره بردن از هدايت ابتدايي است )همان، ج

نويسد: مي «فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْلِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْلانُ »ج. ايشان در بيان آية 

شود قوة شناخت عقل استقامت خود را از دست بدهد. قساوت قلب نيز، كه به خاطر از مريضي قلب موجب مي

گردد قلب در شناخت ح  كندي كند آيد، موجب ميرحمت و تواضع و محبت به وجود ميبين رفتن خشوع و 

(. ايشان در جاي ديگري نوشته است: انسان اگر از تقواي ديني بهره نداشته باشد و دين 990، ص24)همان، ج

 (.922، ص 1تواند به درستي عمل كند )همان، جاش نمياش فاسد شود، قوة ادراك نظريفلري

 گيريهجينت

سازهاي ايمان، نشان داد: فرايند تحصيل ايمان، نيازمند بسترهاي معرفتي، هاي اين بخش در نياز به زمينهبررسي

يز گيري و شكوفايي، بسترهاي ديگري ناخالقي، ايمان و رفتاري است. ايمان افزون بر بستر معرفتي، براي شكل

ه، بيني ديني و در نتيجبخش، نقش قابل توجهي در ترسيم جهانهاي معرفتخواهد. در اين فرايند، هرچند گزارهمي

ها اي نيست. براي شكل گرفتن ايمان فراتر از نظر به گزارهدر توليد ايمان دارد، اما فرايند ايمان صرفاً به معرفت گزاره
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ت، آن قرار گرفو فهم آن، الزم است حاالتي تحصيل شود. وقتي قلب در وضعيت طهارت، خشيت، اطمينان و اعتماد 

 كند.وقت فرايند ايمان براي ارادة ايمان، تناسب پيدا مي

بخشي، دهد: هدف قرآن در معرفتآموزي و يا تشوي  به علم نيز نشان ميهاي امر به علمتوجه به متعل 

به  رگونه كه گذشت، مفاد بيشتر آيات دستوگيرد. همانسازي براي حاالتي است كه ايمان در آن شكل ميزمينه

ورزي نسبت به شناخت صفات خداست. واضح است كه هدف قرآن از تصويرگري خداوند با چنين صفاتي، ايجاد علم

 شوقِ ايمان و شورمنديِ اعتماد به خداست.

توان گفت: فهم كامل ، مي(79 )واقعه: «يَمَسُّهُ إاِلَّ الْمَُلهَّرُونَ الَ كِتَابٍ مَكْنُونٍ فِي لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ِإنَّهُ»با نظر به آيات 

ساز شود. ملاب  آياتي كه ايمان را زمينهها نيز پس از تحصيل مقدمات اخالقي و سلوكي حاصل ميو صحيح گزاره

ساز پندپذيري و تذكرپذيري از قرآن، و يا كفر را سبب تكذيب و ترديد دانسته بود، درك آيات و شنيدن آن و يا زمينه

عني اين اي است؛ يتحصيل برخي از حاالت و پااليش از برخي ديگر، براي فهم گزاره چه بسا گفته شود: مللوبيت

 كنند. اي قرآن را فراهم ميفهم گزاره اي زمينةهاي فراگزارهويژگي

 شوند ايمان فارغ از افزايشگونه كه بررسي شد، ايمان و اسالم و تبعيت از خدا و يا كفر و نفاق موجب ميهمان

سازي ايمان دارند. عمل ها، از جانب خداوند شدت يابند. اعماز صالح نيز چنين نقشي در زمينهم گزارهو كاهش فه

كند. ذكر و ياد خدا، احسان و انفاق، توجه شود و كارهاي ناپسند راه فهم انسان را ناهموار ميساز فهم ميصالح زمينه

بر نقش عمل در ايمان نيز همين مالصدرا علت ت كيدهاي كنند و فهم را ساده. و نيكوكرداري، انسان را لليف مي

 ، اعماز صالح واسله در حصوز نور و قلع تعل  به دنيا هستند. مال صدرااست. در بيان 

 يماند. احاصل شده باش يمعرفت يهاكه از ت مل در گزاره يستن ينظر يرمس يكصرفاً  يمانا يندفراحاصل آنكه 

ؤمن مصفات و رفتار  يمان،ا يرشدن وجود انسان است. در مس ينگوهر يرمس يمان،ا يندجانبه. فرااست همه يرشد

 يرلهت يدگاه با يد،در آ يجانموعظه شود و به ه يدمؤمن گاه با. شوداش ميكه خدا كانون توجه يابديچنان تحوز م

و  ،بخشد ياضتنفسش را ر يعت،به شر يدخو شود، گاه باتا نرم يدنما يثارا واحسان كند  يدشود و طهارت ورزد، گاه با

 . يدنما يمتنظ ياررا به اف  مع اشينيو جهان ب يدذهنش را از وسوسه بشو يدگاه با
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