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 ي ایمان و مقومات مفهومي آن از دیدگاه فخرالدین رازيچیست

 
 ٢١ علیزادهعبدهللا ،١*عین اله خادمي

  دانشگاه شهید رجایيدانشجوي کارشناسي ارشد٢دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي تهران، ١
 )٢٦/٧/١٣٨٩: ـ تاریخ پذیرش نهایی٢٤/٩/١٣٨٨: تاریخ دریافت مقاله( 

 
 چکیده

 و در اصـطالح   » امـان «و  » تـصدیق «ازي، ایمان در لغت مـصدري از دو فعـل           از دیدگاه ر  
 است و زماني که معرفـت بـا قلـب         » اقرار با زبان  «و  » تصدیق و معرفت با قلب    «عبارت از   

 وي معتقـد اسـت مقومـات      . شـود   نیز در ظـاهر حاصـل مـي       حاصل گردد، اقرار با زبان      
 اسـت و عمـل از     » اقرار زبـاني  «ي  و دیگر » تصدیق و معرفت قلبي   «مفهومي ایمان، یکي    

 بـر کـه  او .  مفهومي ایمان خارج است؛ زیرا عطف عمل بر ایمان باعث تکرار اسـت       ۀحوز
 هاي خویش   در تبیین دیدگاه  ایمان باید مبتني بر دلیل باشد       این باور است که اعتقاد و       

 .اسـت   داشـته  دیگران تأثیراتي پذیرفته و هم بر دیگران تـاثیراتي        حول محور ایمان، از     
 . نیز تفاوتهایي داشته استدیگر متکلمان اشعري هاي او از جهاتي با  دیدگاه

 
 . فخر الدین رازي ـ تقلید ـ تعقل ـ معرفت ـامان ـ  تصدیق ـایمان ها کلیدواژه

 
 طرح مسأله

دینـي   ایمان از دیدگاه دین مبین اسالم، برترین فضیلت انسان و یکي از مهمترین مقـوالت              
منـاظرات کالمـي    ساز بسیاري از متکلمان اسالمي بوده و زمینه    ۀوجه و مداق  است که مورد ت   

 .شده است
 تا جـایي کـه مـشتقات اسـمي و         . استاي برخوردار     ز اهمیت و منزلت ویژه    این واژه ا  

 .)١/٣٧٢  روحـاني،  ؛٩٣ــ ٨١ عبـدالباقي، (کار رفتـه اسـت      ه   بار در قرآن ب    ٨٧٩فعلي آن   
 ح، ارزشـمندي آن، وصـول بـه حیـات طیبـه و            همچنین ایمان، شرط قبولي عمـل صـال       

 هـاي الهـي بـه شـمار رفتـه و ضـامن سـعادت و                 مندي از برترین و نیکوترین ثـواب        بهره
 .)٩٧/نحل(رستگاري انسان به شمار آمده است 

  فهـم و   بـه متکلمـان و مفـسران      بـسیاري   بنابراین از صدر اسالم تاکنون، هـم و غـم           
شـده، کـه یکـي از ایـن افـراد      معطوف  اخالقي  ـ  دینيۀشناخت معنا و مفهوم این مقول

_____________________________________________________________ 
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، تحت تأثیر متکلمان     عنوان یکي از بزرگان مکتب اشعري       به او. ستابرجسته فخر رازي    
هاي خود در باب معنا و مفهـوم           سایر متکلمان، به بیان دیدگاه      نیز اشعري قبل از خود و    

کرده و از ایـن     ا تبیین   ایمان پرداخته و با ذکر دالئل و براهین، مقومات مفهومي ایمان ر           
 . واقع گردیده استيمورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان بعدهاي او جهت دیدگاه

 هاي زیر از منظر امام فخرالدین رازي، مـورد بحـث و بررسـي             در این پژوهش پرسش   
 .گیرند قرار مي
 چیست؟» ایمان«معناي لغوي و اصطالحي ـ ١
 مقومات مفهومي ایمان چیست؟ـ ٢
 ؟اند تعاریفي از ایمان بیان کردهیدگاه فخر سایر فرق چهاز دـ ٣
  ایمان تقلیدي و تعقلي چیست؟دیدگاه رازي دربارهـ ٤
 هـا و     فخر در باب معنا و مفهوم ایمان با دیگر متکلمان اشـعري چـه تفـاوت                آرايـ  ٥

 هایي دارد؟ شباهت
 
  لغوي و اصطالحي ایمان از دیدگاه فخر رازيي معناـ١

ک از کتابهاي کالمـي و      ، در هر ی   ان یکي از متکلمان بزرگ اشعري     ي به عنو  امام فخر راز  
  معنا و مفهوم ایمـان از لحـاظ لغـوي و مـاهوي بـه بحـث و بررسـي             اش، درباره تفسیري

 .اسـت تحدید کـرده     تعریف و     مهم کالم اسالمي را    ۀ این واژ  ،پرداخته است و به مناسبت    
 را ذکر کـرده و بـراي هـر معنـایي، دلیـل یـا               لغوي براي ایمان، دو معنا       ۀایشان در زمین  

 :آورده استدالئلي را 
وي معتقد است که ایمان در لغت، مصدري        :  معناي لغوي ایمان از دیدگاه فخر      ـ١ـ١

 :از دو فعل است
هیچ گونه اختالفي «: نویسد   معناي لغوي ایمان مي    ۀ، دربار فخر رازي :  تصدیق ـ١ـ١ـ١

) ٥٦٧ ،المحصل رازي،(» .است» تصدیق« عبارت از    در اصل لغت،  » ایمان«نیست در اینکه    
گـردد    ، همین مطلب را از قول فخر متذکر مـي         المحصلو خواجه نصیر نیز در نقد کتاب        

بـه  بعـضي دیگـر از آثـارش        همچنـین رازي در     . )٤٠١ تلخیص المحصل، خواجه نصیر،   (
 اتیح الغیب، مفرازي،  (» .ایمان، همان تصدیق است   «: گفته است  و   کردههمین معنا اشاره    

 .)٢٢ الکاشف،همو، ؛ ١٨/١٠١ ،٢/٢٧٢
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 بعـد از آنکـه بـه یکـي از معـاني لغـوي ایمـان               » اسماء هللا الحـسني   «رازي در کتاب    
 و در تفسیر کبیر، ذیل      کندميکند با ذکر یک دلیل آن معنا را اثبات            اشاره مي ) تصدیق(
 :رتند ازدارد که این دالئل عبا لل ميرا با شش وجه مدآن ) ٣/بقره (ۀآی

 ۀ؛ زیرا خداوند متعال در آیـ      ».است» تصدیق«ایمان، مصدر   «: نویسد   وي مي  ـ١ـ١ـ١ـ١
به » منؤم«، پس در این آیه      »بمصدق لنا «یعني  »  لنا مؤمنو ما انت ب   «: فرمود) ١٧/یوسف(

 .آمده است» مصدق«معني 
 سخن ما   تو هرگز «:  مذکور چنین خواهد بود    ۀ آی ۀبنابراین با توجه به این معنا، ترجم      

 نیـز   )٣/بقره (ۀو در ذیل تفسیر آی    ) ١٨٩ اسماء هللا الحسني،   ،همو(» .را باور نخواهي کرد   
 :به تبیین سایر دالئل پرداخته و گوید

 ایمان در اصل لغت، براي تصدیق بوده است؛ پس اگر در شرع بـراي غیـر                 ـ٢ـ١ـ١ـ١
 و آن با توصیف قـرآن،        آن، به غیر کالم عرب باشد      ۀآید که گویند    تصدیق باشد، الزم مي   

 .مبني بر عربي بودن آن منافات دارد
اي ترین لفظ بر زبانهاي مسلمانان است؛ پس اگر به غیر مـسمّ              ایمان، رایج  ـ٣ـ١ـ١ـ١
ر شده به حد    شوند و مشهوُ    ا، فراوان مي  اش منتقل گردد، مدعیان شناخت آن مسمّ        اصلي

 . آن بنابر اصل وضع، باقي استفهمیم که رسد و هنگامي که چنین نباشد، مي تواتر مي
متعـدي شـده و بـر       » بـاء « حرف   ۀ بر اینکه ایمان، به وسیل     ایمکرده اجماع   ـ٤ـ١ـ١ـ١

 .اصل لغت ماندگار است؛ بنابراین باید غیر متعدي این چنین باشد
. کـرده اسـت   خداوند متعال همه جا ایمان را در قرآن، اضافه به قلب بیان           ـ٥ـ١ـ١ـ١

 ).١٤/حجرات ؛٢٢/مجادله (ۀو یا آیاتي چون آی ٢)١٠٦/نحل(ۀو یا آی١ )٤١/بقره (ۀنظیر آی
 هر کجا خداوند واال مرتبه، ایمان را بیـان فرمـوده، آن را قـرین و همـراه                   ـ٦ـ١ـ١ـ١

 .عمل صالح آورده است و اگر عمل صالح، داخل در ایمان باشد، تکرار خواهد بود
، ایمان را همراه با معاصـي، بیـان          اینکه خداوند متعال در بسیاري از جاها       ـ٧ـ١ـ١ـ١

رازي، ( ٤)٩/حجرات (ۀ و یا در آی    فرماید   مي ٣)٨٢/انعام( ۀفرموده است، همانند آنکه در آی     
 .)٢/٢٧٢، مفاتیح الغیب

_____________________________________________________________ 
 »تؤمن قلوبهملمالذین قالوا آمنا بأفواههم و من« .١  
 »وقلبهُ مطمئنٌ باالیمان «.٢  

 »الذین آمنوا و لمْ یلبسوا ایمانهم بظلمٍ «.٣  
وَ اِن طائفتانِ من المؤمنین اقتتلوا فاصلِحوُا بینهما فاِن بغت احداهما علي االخري فقاتلوا الّتي تبغي                 «.٤  

 ».حتي تفيء الي امر هللا
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همانگونه که بیان شد، رازي بر آن است که ایمان در لغت، مصدري از              :  أَمان ـ٢ـ١ـ١
 بعـد از بیـان   شـرح اسـماء الهـي،   در ن بنابرایدو فعل است، یکي تصدیق و دیگري امان؛         

 و  »أمـان «از مـصدر    » ایمان«دوم   «:گوید   آن با ذکر یک دلیل، مي      ساختنتصدیق و مدلل    
 و اعتقاد خویش را بـا اسـتناد    )١٨٩،  ، اسماءهللا الحسني  همو (».است» اخافه «ۀمتضاد واژ 

 :دارد چنین مدلل مي) ٤/قریش (ۀبه آی
 ١.و آنها را از ترس و نا امني، ایمن ساخت: فرماید  زیرا خداوند ميـ١ـ٢ـ١ـ١
بعضي از محققان   «: گویدمي و   کندمي و نیز در ادامه به دلیل دومي اشاره          ـ٢ـ٢ـ١ـ١

اسـت و تـصدیق،   ) أمان(اصل ایمان در لغت، همین معناي دوم     «: گویند  در علم لغت، مي   
، بنابراین اگـر  کندیب ترسد که شنونده او را تکذ  ایمان نامیده شده است؛ زیرا گوینده مي      

 ن نامیـده   یقینـاً تـصدیق ایمـا      بنابراینشود،    ، آن ترس از او برطرف مي      کنداو را تصدیق    
 ».شده است

 که هر یک از است» أمان«و » تصدیق«بنابراین ایمان از دیدگاه فخر در لغت، به معني 
 .است» اخافه«و » تکذیب«هاي  این معاني، متضاد واژه

 و هم چنین متکلمان     لغویانمعنایي است که اکثریت     » تصدیق«الزم به ذکر است که      
 ؛١٨جرجـاني،  ( هماننـد  لغویـان . اندکردهبیان » ایمان«اشعري متقدم و متأخر در معناي      

 ؛٨/٥٨٩ دهخـدا،    ؛١/٢٩٧  تهـانوي،  ؛٨/٣٨٨ فراهیـدي،    ؛١٣/٢١ ابن منظـور،     ؛٩١راغب،  
  صـلیبا و صـانعي،     ؛١/٣٦٤  سـجادي،  ؛٤٠ الیاس و انطـون،      ؛١/١٢٤ قرشي،   ؛١/٥٣سیاح،  

مفـاتیح   رازي،   ؛١/٣٨زمخـشري،   (برخـي    معناي دیگري اسـت کـه         نیز »أمان «.)١/١٨٥
عـالوه بـر    همچنین  . اندبیان کرده » ایمان«در معناي   ) ١/١٣٥ابن فارس،    ؛٢/٢٧٠ الغیب،
این دسته عبارتند   . اند  معنا کرده » تصدیق« متکلمان اشعري متقدم، ایمان را       ، اکثر لغویان

 االبانـه،  همـو،  ؛٢٩٣، مقاالت االسـالمیین  همو، ؛٧٥، اللمعاشعري، (ابوالحسن اشعري  : از
 ،  ابوبکر باقالني، بغدادي و غزالي     .١/٦١٣بدوي،  ؛  ١/٩٣ شهرستاني،   ؛١٥٢ ابن فورك،    ؛٢٠

 غزالـي،   ؛٢٥٤ بغـدادي،    ؛١/٦٧٣ بدوي،   ؛٣٨٩،  تمهید االوائل  همو،   ؛١٧ االنصاف،باقالني،  
  برخي متکلمـان   و نیز ) ٣ االقتصاد، همو،   ؛١١٥،  قواعد العقائد  همو،   ؛١/٢٠٣،  احیاء العلوم 

_____________________________________________________________ 
 ٤/قریش. ١  
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 بیـضاوي و ایجـي      انـد، کـرده بعد از رازي تصدیق را به عنـوان معنـاي ایمـان، محـسوب               
 .)٨/٣٢٢، شرح مواقفجرجاني، ؛ ٣/٥٢٧ ایجي، ؛١/٣٨بیضاوي، (باشند  مي

  معناي اصطالحي ایمان از دیدگاه فخرـ٢ـ١
 یک از مصنفات خویش، به دنبال معنا و مفهوم لغوي، به تبیـین مفهـوم              رازي در هر    

، تا حدود ایمان مشخص گـردد  پرداخته و آن را تعریف کرده» مانای«اصطالحي و شرعي   
و ارکان و مقومات آن شناخته شود و عامل تمایزي میان مذهب اشـعري بـا دیگـر فـرق                  

 هاي زیـر    ایمان، در قالب   در تبیین    توان تعاریف فخر را     به همین جهت مي   . اسالمي باشد 
 .بیان کرد

این تعاریف   .تعاریفي که درآن به مقومات ایمان اشاره کرده است        :  اول ۀ دست ـ١ـ٢ـ١
 :عبارتند از

آنچـه مـا بـه آن       «: گویدميدر تعریف ایمان    ) ٣/بقره (ۀ، ذیل آی   فخر رازي  ـ١ـ١ـ٢ـ١
ماهیـت  «او در تبیـین     » .معتقدیم آن است که ایمان، عبـارت از تـصدیق بـا قلـب اسـت               

هر کس بگوید جهان حادث است، مدلول این الفـاظ،          «: نویسد  چنین مي » تصدیق با قلب  
موصوف بودن جهان به حدوث نیست، بلکه مدلول آن، حکم آن گوینده به حارث بـودن                
جهان است و حکم به ثبوت حدوث براي جهان، مغـایر بـا ثبـوت حـدوث جهـان اسـت؛           

ي به ثبوت یا انتفاء امري است کـه در هـر زبـاني از آن بـا لفظـي               بنابراین این حکم ذهن   
ها و عبارتها با حکم ذهني بـودن، موضـوع واحـدي              شود و اختالف صیغه     خاص تعبیر مي  

سـت و  هـا و عبارتها  مغایر با این صیغهکند بر اینکه حکم ذهني امري     است که داللت مي   
 سـپس . ال، غیـر مـدلول اسـت      هـا، بـر آن حکـم داللـت دارد و د             بدین علت این صـیغه    

گوییم این حکم ذهني غیر از علم است؛ زیرا نادان و جاهل به چیـزي، گـاهي بـه آن                      مي
بنابراین دانستیم که این حکم ذهني، مغـایر بـا علـم اسـت، پـس مـراد از         . کند  حکم مي 

 مانـد و آن ایـن       در اینجا بحث لفظي باقي مـي      . تصدیق به قلب، همین حکم ذهني است      
 دال بـر آن حکـم ذهنـي         ۀماي تصدیق در لغت، همان حکم ذهني یا صـیغ         است که مس  

 .)٢/٢٧١، مفاتیح الغیب، رازي( است
بدان که  «: گویدمي ، آورده دیگري تعریف دیگري را فخر از ایمان در کتاب          ـ٢ـ١ـ٢ـ١

حصول معرفت با قلب است؛ زیرا خداوند » ایمان«یکي آنکه : ایمان، از دو امر خارج نیست     
و دومـین   » بدان که هیچ معبودي جز خداوند وجود نـدارد        «: فرماید  مي) ١٩/رعد (ۀدر آی 

توحیـد و یگـانگي خداونـد اسـت و بـه         ) اقرار به (اقرار به زبان و     » ایمان«امر آن است که     
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بگـو  «: فرمایـد   کنـد، آن جـایي کـه مـي          به این نوع اقرار، اشاره مي     ) ١/توحید (ۀ آی ۀوسیل
 بیان امر دوم، براي اثبات اینکه بخشي از تعریـف ایمـان،             ایشان بعد از  » .خداوند یکتاست 

اقرار زباني است و این بخش به عنوان عنصري اساسي و اصـیل در قـوام ایمـان اهمیـت                    
این بـدین خـاطر اسـت کـه         «: گوید  مي،   پیش گفته پرداخته   ۀ آی دربارهدارد، به استدالل    

آنچـه را بـر توحیـد داللـت         در کالم الهي، دستوري است براي خود مکلف، تا          » قل«لفظ  
کند و آن  اي زیبا و رسا تأکید مي دارد، با زبان خویش بگوید، سپس این داللت را با شیوه

من مأمور شدم که با مردم نبرد کنم تا اینکه تهلیل           «: است که فرمودند  ) ص(قول پیامبر   
 .)١٣٠ من اسرار التنزیل،، رازي(» .بگویند) ال اله اال هللا(

 تفسیر خویش وه بر تعاریف مذکور، امام فخر در یکي دیگر از مجلدات             عال ـ٣ـ١ـ٢ـ١
زماني که معرفت با قلب حاصل گردد، اقرار به زبـان در            «: کند  ایمان را اینگونه تعریف مي    

 .)٢٣/١٠٧ ،مفاتیح الغیب، همو(» .گردد و این، همان ایمان است ظاهر، حاصل مي
 مات مفهومي ایمان به   ا به عنوان مقو   بدیهي است رازي در تعاریف پیش گفته، عمل ر        

اقـرار  «و  » تصدیق و معرفت قلبـي    « ولي او بر روي دیگر ارکان ایمان، یعني          شمار نیاورده، 
 تحت عنـوان قیـد      ،)٣/بقره (ۀوي براي این باور خویش، ذیل آی      . کرده است تأکید  » زباني

و » تصدیق زبـاني  صرف  «کند که ایمان      و اثبات مي  کرده   ذکر    را دوم و قید سوم دو دلیل     
قید دوم آنکه، ایمان صرفاً     «: گویدمينیست و در این مورد این چنین        » مطلق تصدیق «یا  

: فرماید  مي)٨/بقره (ۀتصدیق زباني نیست و دلیل آن، سخن خداوند متعال است که در آی            
به خدا در روز قیامت ایمـان آوردیـم، در          : گویند  و در میان مردم کساني هستند که مي       «

 زیـرا  و قید سوم آنکه، ایمان منحصراً مطلق تـصدیق نیـست؛          » ي که مؤمن نیستند   صورت
 ، بایـد مـؤمن  کنـد و طاغوت را تصدیق و تأییـد     ) بت، ساحر و کاهن   (کسي هم که جبت     

ایشان  چنین هم)٢/٢٧٢،  مفاتیح الغیب رازي،  (» .شود  باشد، در حالي که مؤمن نامیده نمي      
 .است هکرد را در ظاهر، به عنوان جزیي از ایمان بیان سوم صراحتاً اقرار زباني در تعریف

 :به متعلقات ایمان اشاره کرده استتعاریفي که در آن :  دومۀ دستـ٢ـ٢ـ١
ایمان در شرع، عبـارت     «: گوید   ایشان در تعریف ماهوي و شرعي ایمان مي        ـ١ـ٢ـ٢ـ١

بـر خـالف    . با تمـام آنچـه از روي ضـرورت آموخـت و آورد            ) ص(است از تصدیق پیامبر     
 علمـاي ) بـر خـالف   (معتزله که آنها، ایمان را اسمي براي طاعات قرار دادنـد و             ) تعریف(
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نامي براي تصدیق قلبي و اقـرار زبـاني و عمـل بـا اعـضاء و             ) ایمان: (پیشین که معتقدند  
 .)٩٠ جوادي، ؛٤٠١  خواجه نصیر،؛٤٠١، المحصلرازي، (» .جوارح است

 و  کـرده ، ابتدا همین تعریف را از فخـر نقـل           خواجه نصیر در کتاب تلخیص المحصل     
» بالضروره «ۀشایسته است که در سخن او، واژ      «: گویدمي   آن است که     بر فخر  او   نقدتنها  

و في الشرع عبـاره عـن       « که   درست تر است  یعني تعریف فخر به این شکل        .»اضافه شود 
 .»تصدیق الرسول بکل ما علم بالضروره مجیئه به

 ف خـویش را بـا همـین قیـد         تعری) ٤٠١ ،المحصل (که فخر در  شایان یادآوري است    
اي از المحـصل      و این امر محتمل است که خواجه نصیر احتماالً با نسخه          است  بیان کرده   

و بـه همـین دلیـل در نقـد     بـود  در آن ذکر نـشده     » بالضروره «ۀ که واژ  ،مواجه بوده است  
 .فه گردد به تعریف فخر اضاکند که باید این واژه، یش، بیان ميخو

 امام فخر عالوه بر المحصل، در سایر مصنفات و مؤلفات خویش، اشـاراتي              ـ٢ـ٢ـ٢ـ١
: نویـسد   مثالً در تفسیر کبیر حول تعریف ایمان مـي        . به تعریف ماهوي ایمان داشته است     

و اعتقاد بـه آن  ) ص( آنچه که ضرورتاً، به دین محمد ۀایمان عبارت است از تصدیق هم  «
: گویـد مـي و در جاي دیگـري      ) ١٨/٤٢٩،  ٢٧٢ /٢ مفاتیح الغیب،  ،وهم(» .شود  مربوط مي 

 چیزهـایي کـه از آن   ۀآنچه در ایمان به حساب آمده است تصدیق خداوند است در همـ    «
 .)٩/٤٨ ،المطالب العالیه ،همو(» .خبر داده است

 تـصدیق کـشنده بـودن     «اي اسـت بـه         تعریف دیگر فخـر از ایمـان اشـاره         ـ٣ـ٢ـ٢ـ١
ایمان عبـارت اسـت از بـاور و تـصدیق اینکـه،             «: گوید  این باره چنین مي   که در   » گناهان

 .)٤/٥٧ مفاتیح الغیب، ،همو(» .اندگناهان سموم کشنده
ایمان حسنه است؛ زیرا حسنه، همان حالـت نیکـویي          «:  رازي معتقد است   ـ٤ـ٢ـ٢ـ١

است که از تمامي جهات زشت، خالي است و شک نیـست کـه ایمـان نیـز، ایـن چنـین                     
 او همچنین اظهار    .)٩/١٩٤ ،المطالب العالیه  ،؛ همو ١٠/١٩١،مفاتیح الغیب ،  رازي(» .است
و براي این مدعا و اینکه آن از طرف خداونـد متعـال اسـت               » ایمان نعمت است  «: دارد  مي

 هر نعمتي از جانب خداوند متعـال اسـت؛          ایمان نعمت است؛  . کندمياین گونه استدالل    
 .)٩/١٧٥ ،المطالب العالیه، همو(ل است پس ایمان از طرف خداوند متعا

ایمان عبارت اسـت از اقـرار بـه تمـامي           «:  او همچنین بر این باور است که       ـ٥ـ٢ـ٢ـ١
 .)٢٧/١٩١ مفاتیح الغیب، ،همو(» . استساختهآنچه که خداوند متعال آن را واجب 

علـق   بعد از بیان معناي لغوي ایمان، براي اینکـه مت          اثري دیگر،  ایشان در    ـ٦ـ٢ـ٢ـ١
 تصدیق شیطان و وساوس شیطاني خلط نگردد بـه          کند به نحوي که   تصدیق را مشخص    



     

 ١٣٨٨، پاییز و زمستان ١شماره ن و عرفان، مجله ادیا                                                                                          
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  ٧٦

، تصدیق پیامبران اسـت در      ءایمان در عرف علما   «: دارد   اظهار مي  ،عرف علماء اشاره کرده   
 انـد و ایـن تـصدیق جـزء معـاني            تمامي چیزهایي که در معارف و احکام از آن خبر داده          

 .)٢٢ الکاشف، ،همو(» .نفساني است
 ایمـان از دیـدگاه فخـر، صـرف           که در تعاریف این بخـش، نمایـان اسـت،            همان طور 

و وحي الهي است که توسط او براي هدایت انسانها آورده شده است             ) ص(تصدیق پیامبر   
فخـر   و  اسـت و در این تعاریف، تصدیق و باور اوامر و نواهي مخبر مصدق، ذکـر گردیـده      

 که عامل هدایت بشر و       به شمار آورده    از علوم وحیاني   اي دسته ایمان به آنها را به عنوان     
  .اندخروج وي از ضاللت و گمراهي و گرفتاري در آتش جهنم

 .دارداشاره ) مدلل(تعریفي که به ایمان یقیني :  سومۀ دستـ٣ـ٢ـ١
 تفـسیر دهد، تعریفـي اسـت کـه در           ارائه مي » ایمان«آخرین تعریفي که فخر رازي از       

منظور از ایمان،   «: است، مبني بر اینکه   ) تعقلي(است و آن ایمان مدلل       اظهار داشته    خود
 او  کـه ما بر این باوریم چون) ٢٢/٨٥ مفاتیح الغیب،  ،رازي(» .اعتقاد مبتني بر دلیل است    

  دلیـل و برهـان باشـد، بـالطبع    ۀدر این تعریف بر آن است که ایمان باید تعقلي و بر پایـ  
 ت، پـس اگـر اعتقـاد کـسي برهـاني و مـدلل نباشـد،               ایمان تقلیدي را قبول نداشته اسـ      

من را بر او گذاشت و این نوع اعتقاد، میراثي است که فخـر از متکلمـاني                 ؤتوان نام م    نمي
داد کـسي کـه بـا         اشعري تعلیم مـي   «: چون اشعري به ارث برده است؛ زیرا بغدادي گوید        

ت و نـه کـافر و   آورد نـه مـشرك اسـ    دیگران به حقیقت ایمان مـي    ) قول(تکیه بر حجت    
 .)١٠٩،  ؛ جـوادي  ١٧١ایزوتـسو،   (» .خوانـد   چنین انساني را او بي قید و شرط مؤمن نمـي          

دانست، هر چند به این نکته واقف بـود           اعتقاد مبتني بر دلیل و سند را الزم مي        «اشعري  
که امکان دارد کسي یک اعتقاد مبتني بر دلیل داشته باشـد، امـا نتوانـد آن را در قالـب              

  .)١٠٩جوادي،(» .رائه دهد و یا نتواند در مقام محاجه و دفاع از عقاید خود برآیدمنطقي ا
 
  ایمان تقلیدي یا تعقليـ٢

اساساً با قبول تعریف فخر مبني بر اعتقاد مبتني بر دلیل و نیز با پذیرش دیدگاه اشعري، 
 تعقلـي و    واعد مردم که از قوانین و ق      ۀگردد که اگر چنین باشد، عام       ال مطرح مي  ؤاین س 

 کفـر   ۀ، کافرنـد و نظریـ     آنها مبتني بر قول دیگران است     و ایمان   برهاني و منطقي دورند     
 برخورد با عوام النـاس چگونـه        ۀبنابراین نحو . تواند مورد قبول واقع شود      عوام الناس نمي  
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 باید باشد؟ و آیا در این صورت، فقط از میان جمعیت انبوه مـسلمانان، مـتکلم جـدلي و                  
تـوان    است؟ و یا در میان سایر مسلمانان نیز مـي  مؤمنهل استدالل و برهان،     اندیشمند ا 

 ؟کردمراتبي از ایمان را مشاهده 
منظور اشـعري از    «: د که نکن  گونه توجیه مي   نظر اشعري را این   افرادي مانند تفتازاني    

 نمـؤم توان اعتقاد تقلیدي را ایمان نامید، این نیست که چنان فـردي واقعـاً           که نمي  این
، تفتـازاني (» .نیست، بلکه منظور وي این است که چنین کسي ایمان قوي و کامل نـدارد              

که واقعاً تصدیق اسـت،       تفتازاني قائل است که اعتقاد مقلد به دلیل این         بنابراین) ٥/٢٢٠
که  مالك تصدیق، یقین است که در مقلد هم وجود دارد اما این           «: گوید  ایمان است و مي   

 مـسئله دیگـري اسـت، حتـي ایـن          شـود،   رد و دستخوش تغییر مـي     یقین مقلد ثبات ندا   
احتمال وجود دارد که بگوییم تصدیق معتبر در ایمان قائم به یقین هم نیست، بلکـه بـا                  
ظنِِّ غالبي که بالفعل احتمال نقیض در ذهن خطور نکند، سازگار اسـت و درآن صـورت                 

 .)٥/٢٢٠،  همو(» . استمؤمن مقلد هم حقاً
 دراالت احتمـالي    ؤ این تعریف و سـ     دربارهواب فخررازي و توجیهات او      اما در مورد ج   

 اي دست  به مطلب قابل مالحظهکردیم که در آثار وي يکاوش تفحص و وجود آن، با باب
  اکتفا ،نزد اشعري و بزرگان بعد از وي       او نیز به همان توجیهات معمول     نیافتیم و احتماالً    

 .نموده است
  بـه اي از متکلمـان شـیعي نیـز        عـده  فخر رازي و اشعري،      مبحث مذکور، عالوه بر    در

اگر کسي از تو بپرسد     «:  به عنوان نمونه شیخ طوسي معتقد است       .معتقدندایمان مستدلّ   
خـدا و پیـامبر و آنچـه پیـامبر     بـه  ایمان عبارت است از باور داشتن       «ایمان چیست؟ بگو    

 ایـن .  استناد دلیل باشـد نـه تقلیـد        اند؛ و این باور،  همه باید به       آورده) ع(و امامان   ) ص(
 است و هر که نسبت به آنها        مؤمنایمان بر پنج رکن مشتمل است و هر که آنها را بداند             

 ؛١٠٣ طوسـي، (» .و معـاد   توحید، عدل، نبـوت، امامـت      :آنها عبارتند از  . جاهل باشد کافر  
 .)٤٠ـ١/٣٩امین، 

ند که ایمان باید بـا دلیـل و         علما معتقد بیشتر  « :دارد که   ظهار مي عالمه مجلسي نیز ا   
انـد و بـه آیـات و احادیـث            برهان، حاصل شود و حتي بعضي ادعاي اجماع در آن کـرده           

 و نیز در بسیاري از آیـات از تقلیـد            است کردهاند که از متابعت ظني نهي         استدالل کرده 
 مـؤمن «:  فرمـوده اسـت    حجـرات سـوره    ١٥ ۀهمچنین خداوند در آیـ    . مذمت شده است  

» اند، پس ارتیاب و شـک نکـرده انـد           ر آنهایي که به خدا و رسول ایمان آورده        نیستند مگ 
 .)٥٧مجلسي، (
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 مردم معارف ایماني را با دالئل تفصیلي بدانند  ۀاند الزم نیست که هم      بعضي نیز گفته  
  ایـن امـر  و استدالل منطقي کنند و قادر بر دفع شبهات کفـار و مخالفـان باشـند، بلکـه              

 کفار و   ۀان گروهي از علما باشند که بتوانند شبه       مؤمني در میان    یعن. واجب کفایي است  
در اکثر مردم کافي است با دالئل اجمـالي اصـول دیـن را               مخالفان را دفع و رفع کنند و      

و سایر اصول دین را بـه         حق تعالي در قرآن دالئل وجود صانع و توحید          که  چنان ؛بدانند
 .)٥٧مجلسي، (این شکل القاء فرموده است 

ایمان حقیقي، عبارت است از     « :نویسد  مي» ایمان حقیقي  «درباره،  الصدراي شیرازي م
اعتقاد یقیني که با برهان حاصل شده است و هر اعتقاد یقیني که با برهان ایجاد گردیده 

در جـاي   او  ). ٢/١٧٦ تفـسیر قـرآن،   مالصـدرا،   (» است غیرقابل زوال و نابود نشدني است      
 ینـي و علـوم حقیقـي      ارت اسـت از اعتقـادات مخـصوص یق        ایمان عب « :نویسد   مي دیگري

ثابت گردیده است که علم حاصل براي نفس از طریق برهـان، امکـان         و برهاني یا کشفي  
 بنابراین هر کس نفس خویش را با ایمان بـه خـدا، روز جـزا، مالئکـه، کتـب                  . زوال ندارد 

تفسیر همو،  ( ». نابود شود  ، امکان ندارد ایمان او    سازدآسماني، پیامبران و شاهدان آراسته      
دارد کـه ایمـان       اظهار مـي  » ایمان حقیقي  «درباره ، دیگري اثرهم چنین در    ) ٣/٧٤ ،قرآن

تابد و هر کس بـر انکـار ایـن نـور         نوري است که از جانب پروردگار عالم بر قلب بنده مي          
 ي را مسخره کند، در حقیقـت      مؤمن یا   سازدپافشاري و اصرار و سعي کند آن را خاموش          

همـو،  (» دشمن خدا،  مالئکه،  کتب آسماني،  پیامبران و ائمه علیهم السالم خواهد بـود               
 و ضـمن     کـرده  معرفـي » والیـه « وي از نگاه صوفیه ایمان حقیقي را         .)١٤٥ ،رساله اصول 
آن نوری است از طرف خداوند بر قلـب   « :کند که  بیان می  ١قرهبسوره   ٢٥٧ ۀاستناد به آی  

 عقـول و   جنس جواهر  جوهری از  و شودمی راهی به قرب حق، باز     وبرای ا  و تابدبنده می 
 همـین کتـاب، از     از جایی دیگـر    صدرای شیرازی در   .)همان(» . گردد مقربین می  ۀمالئک

 »ایمان عطایی « گردد با عنوان  می  ایجاد مؤمنقلب   حق بر  تابش نور  این نوع ایمان که از    
معتقد است ایمان همان علـم بـه        همچنین  او   .)١٢٧ رساله اصول، مالصدرا،  (کند   یاد می 

 .)١/١٢٩ تفسیر قرآن،، همو(جزاست  روز پیامبران و کتب آسمانی و مالئکه و و خدا

_____________________________________________________________ 
 »آمَنوایُخرجُهُُم مِنَ الظُّلُُمات اِلی النّورهللا ولي الّذینَ  «.١ 
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یکی، ایمان تقلیدی شنیداری، همانند ایمـان       « :نوع است  دو به نظر مالصدرا ایمان بر    
 آن  ۀبه وسـیل   و دارند آن استمرار  بر و کنندتصدیق می  شنوندمی عوام الناس که آنچه را    

 ایـن ایمـان در دنیـا حفـظ و نگهـداری امـوال و خـون        ۀشوند و فاید  از حیوانات جدا می   
دوم ایمان کشفی قلبی است که با شرح صدر و نورانیّت قلب به وسیله نور الهی                . آنهاست

: فرمایـد به آن اشاره می   ) ٢٢/زمر (قرآنکه خداوند متعال در      طور گردد، همان ایجاد می 
اش را برای اسالم گشاده است و بر فراز مرکبی از نور الهی قـرار                 ه خدا سینه  آیا کسی ک  «

ایی سخت در برابر ذکر خدا   ه  وای بر آنان که قلب    !) همانند کوردالن گمراه است؟   (گرفته  
ز خداست و بازگشت    گردد که ابتدای همه چیز ا       بنابراین در این هنگام واضح می       ،»دارند

 در فـردوس اعلـی و     ) نشـسته ( همان مقربان فـرود آمـده         و این گروه   آن به سوی اوست   
، دارنـد همچنین آنها اصنافی    . ایت نزدیکی به ساحت ربوبیّت اند     نزدیکترین افراد و در نه    

اند و بعضی پایین تراز آنها، بر اساس تفاوت معرفتـشان بـه خـدا و                  بعضی از آنها، سابقون   
 .)٢٨ ،اتاسرار اآلی ،مالصدرا(» صفات و افعال خداوند متعال

لهین در این تقسیم بنـدی، تحـت تـأثیر عرفـا و مـصّنفات      أرسد صدر المت  به نظر می  
 نظر داده تأثراتی که از متون اسالمی، مخصوصاً قرآن مجید پذیرفته است،          بوده و عرفانی  

 اسـت و همـان طـوری کـه در دیگـر آثـار او                کردهو ایمان را به تقلیدی وکشفی تقسیم        
 کـه بـا توجـه بـه دیگـر      کـرده یقی را، برهانی یا کشفی معرفی  مشاهده گردید ایمان حق   

. گـردد  بـا اشـراقات الهـی، ایجـاد مـی         به زعم او ایمـان      توان نتیجه گرفت که       تعاریف می 
 کـرده بنابراین مالصدرا به نوعی در تعریف خویش به طور ضمنی ایمان تقلیدی را تأیید               

تـرین مراتـب     در عالی راایمان کشفی ایمان قرار داده است و ۀجزء مراتب اولیآن را   ولی  
در میـان ایـن دو مرتبـه،    ، که جایگاه آنها فردوس اعلی است؛ به نظر او         دادهایمان، جای   
 . قرار داردایمان علمی 

کوتاه سخن آنکه اگر فخر در سخن خـویش بـر ایمـان تعقّلـی اصـرار دارد و اعتقـاد                     
سلسله   او اهمیّت این نوع ایمان، در      داند شاید منظور    دلیل را الزم می    مبتنی بر  برهانی و 

کـه  او بر این     و علت تأکید     کندگوشزد   مراتب ایمان بوده است که خواسته اهمیت آن را        
اوگذاشت، آن اسـت کـه       توان نام مؤمن بر   اعتقاد کسی، با برهان و دلیل نباشد، نمی        اگر

بحـث   که بعـداً  گونه   ایمان بوده است؛ زیرا او همان     مرادش مؤمن حقیقی در اعلي درجه       
  و به نظر ما بـا      دانسته است  »تصدیق« اول آن را     ۀخواهد شد ایمان را ذومراتب و در درج       

 هـای   گستردگی شاخه  نیز گستردگی آنها در زمان کنونی و      توجه به پیچیدگی شبهات و    
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ای های اسـتدالل منطقـی بـه شـیوه          راه مختلف علمی، فراگیری تفصیلی تمامی دالئل و      
توانند همانند یک درس خوانده معـارف   مسلماً نمی آنها ونیستمقدور  علمی برای مردم    

  در حد اجمـال فراگیـری اصـول دیـن و           بنابراینایمانی را به شکل استداللی فرا بگیرند،        
آیـد بـرای عـوام کـافی          خودشان به نظر می     آنها، آن هم به زبان و تفکر       مستدل ساختن 

درک و فهم خـود      تقاد خویش را با زبان و     ریس، اع باشد مگر نه این است که پیرزن چرخ       
د کـه اگـر او چـرخ را نگردانـد، چـرخ             کـر بیـان    مـدلّل داشـت و    ) ص( برای پیامبر اکرم  

ـ  این همان استدالل و برهان علّی و معلولی اسـت کـه پیـرزن آن را           . گردد  نمی  ه شـکل ب
 .خیلی ساده و روان بیان کرد

 
  تعاریف سایر فرق اسالميـ٣

  ایمـان بپـردازد و    ۀقبل از آنکه به تعریف خویش دربار      ) ٣/بقره (  آیه ذیل تفسیر فخررازي  
 ، تعاریف سایر متکلمان و فـرق مـسلمان را در بـاب ایمـان بیـان و بـه                    کند آن را تبیین  

 ۀاي ایمان در اصطالح شرعي اشاره و آنها را در قالـب چهـار فرقـ               اختالفات آنها در مسمّ   
 تـر بـا تعـاریف    هایي فرعي و جزئي   اي، از گروه یا گروه       و در هر فرقه    کنداصلي تقسیم مي  

 هاي مـذکور اشـاره      در این قسمت به تعاریف فرقه     از این رو    . کند  مي مختص به خود، یاد   
 .گردد مي

ایمان اسمي براي افعـال قلبـي و        «: گویندمياند که     این فرقه، کساني  :  اول ۀ فرق ـ١ـ٣
 .اند و آنها، همان معتزله، خوارج، زیدیه و اهل حدیث».استجوارح و اقرار به زبان 

تمل بر شـناخت    خوارج بر این اتفاق نظر دارند که ایمان به خدا، مش          :  خوارج ـ١ـ١ـ٣
 خداوند آن را، به عنوان دلیل عقلي یا نقلي در کتـاب             خدا و شناخت هر چیزي است که      

 طاعـت خداونـد در     شـامل ا   ، ایمـان هـم چنـین      به زعم خوارج  . کرده است و سنت وضع    
: انـد    گفتـه  رو  از ایـن    و اسـت تمامي دستورات الهي، از اوامر و نـواهي کوچـک و بـزرگ              

 ».خصلتي از این خصلتها، کفر است این چیزها، همان ایمان است و ترك هر ۀمجموع«
نظـور از آن    متعدي گردد، م  » باء«آنها معتقدند هرگاه ایمان، با حرف       :  معتزله ـ٢ـ١ـ٣

شود، فالني به خدا و رسـولش ایمـان آورد و مـراد،                گفته مي  ین سبب تصدیق است و بد   
.  زیرا در ایمان به معني انجام واجبات، این متعـدي کـردن، ممکـن نیـست                استتصدیق  

شود فالني به چنین چیزي ایمان آورد هنگامي که او نماز بخوانـد یـا                 بنابراین گفته نمي  
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شـود روزه     گونه کـه گفتـه مـي       ورد، همان شود به خدا ایمان آ      روزه بگیرد، بلکه گفته مي    
 .گرفت و براي خدا نماز گزارد

 یابد، اما هـر گـاه        جریان مي  ، بر اساس روش لغویان    »باء «ۀوسیله  پس ایمان متعدي ب   
 ـ  اي لغوي بر این که آن، از مسمّاند تعدي بیان گردد، اتفاق کردهبه صورت مطلق، بدون
ـ که همان تصدیق است  در آن بـر سـه  نتقل گردیده اسـت، سـپس    به معناي دیگري م 

 .اندوجه اختالف کرده
 الهذیل و قاضـي عبـد الجبـار،         کساني مانند واصل بن عطاء، ابو     : ل وجه او  ـ١ـ٢ـ١ـ٣

 اطاعات است خواه واجب باشد، خواه مـستحب و          ۀمعتقدند که ایمان عبارت از انجام هم      
 .یا از باب اقوال باشد یا افعال یا اعتقادات

ایمان عبارت از انجام  «: گویندافرادي چون ابوعلي و ابوهاشم مي     : وجه دوم  ـ٢ـ٢ـ١ـ٣
 ».واجبات به تنهایي، بدون انجام مستحبات است

 از خـودداري از      اسـت  عبارت«: نظام بر این باور است که ایمان      :  وجه سوم  ـ٣ـ٢ـ١ـ٣
که  است  نزد خداوند هر کسيمؤمن ،بنابراین عذاب داده شده    ۀتمام آنچه که در آن وعد     

 در مـوردش    اسـت کـه از آنچـه       هر کسي    مؤمن و نزد ما     از گناهان کبیره خودداري کند    
 ». عذاب وارد شده، خودداري کندۀوعد

 بودن نزد ما و نزد خداونـد، خـودداري و           مؤمنشرط  «: گویدميیکي از اصحاب نظام     
 ».اجتناب از تمام گناهان کبیره است

 :اندان دو وجه بیان کردهبراي ایماهل حدیث :  اهل حدیثـ٣ـ١ـ٣
آنکه معرفت، ایمان کامل    «: گویدميعبدهللا بن سعید بن کالب      :  وجه اول  ـ١ـ٣ـ١ـ٣

ایمان است و ایـن طاعـات    است و همان اصل است، سپس بعد از هر طاعتي بنابر حدي،          
باشـد و گمـان     ) معرفـت (اي از همـان اصـل          مگر آنکه مرتبـه    نیستچیزي از آنها ایمان     

سپس هر معصیتي بعد از آن بر اساس حد و حـدودي            .  که انکار قلبي، کفر است     اندکرده
اند تا زماني کـه معرفـت و اقـرار ایجـاد               و چیزي از طاعات را، ایمان قرار نداده        استکفر  

 ،اند، مادامي که جحد و انکار ایجاد نگردد         نگردد و چیزي از گناهان را نیز، کفر قرار نداده         
 ».شود  ایجاد نميزیرا فرع بدون اصل خود

 ۀانـد ایمـان، اسـمي بـراي همـ           اي از اهل حدیث پنداشـته       عده:  وجه دوم  ـ٢ـ٣ـ١ـ٣
 ایمان  ۀ واجبات و مستحبات را در زمر      ۀطاعات است و آن، همان ایمان واحد است و هم         

 ولـي هـر کـس    کـرده اند و هر کس چیزي از واجبات را ترك، ایمانش را ناقص               قرار داده 
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اهل حدیث، کساني هستند    و در میان    کند    ، ایمانش را ناقص نمي    کندمستحبات را ترك    
 ».استایمان اسمي براي فرائض و واجبات، بدون مستحبات «: گویندميکه 

 اول، بـه زیدیـه      ۀاي کـه در ابتـداي بحـث فرقـ           شایان ذکر است فخر به غیر از اشاره       
 ارائـه  توسـط آنهـا  رده و تعریفـي از ایمـان       کند، در توضیحات خویش نامي از آنها نبـ          مي

 . استنکرده
 قلب و زبان    ۀایمان به وسیل  «: گویندمياین گروه، کساني هستند که      :  دوم ۀ فرق ـ٢ـ٣

 :اندرفته سه قول اند و برکردهو بر روشها و عقایدي اختالف » با هم است
از اقـرار بـه     اسـت   ایمان عبـارت    «: ابو حنیفه و عموم فقها معتقدند     :  قول اول  ـ١ـ٢ـ٣

 کـه مواضـع اختالفـشان       اندکردهها در دو جا اختالف        سپس این » .معرفت به قلب  زبان و   
 :هاستاین

، پس بعضي معرفت را،     اندکرده یکي آنکه در حقیقت این معرفت اختالف         ـ١ـ١ـ٢ـ٣
اند، خواه اعتقادي تقلیدي باشـد یـا علمـي صـادر شـده از روي        اعتقاد جازم تفسیر کرده   
 بر این که مقلـد، مـسلمان اسـت و بعـضي،     اندکردهد که حکم ان دلیل و آنها اکثراً کساني 

 .اندکرده معرفت را به علم صادر یافته از استدالل، تفسیر
 موضع دوم اختالف، آن است که علم معتبر در تحقق ایمان، علم بـه چـه                 ـ٢ـ١ـ٢ـ٣

همان علم به خـدا و صـفات او بـه طـور تمـام و                «: اند  چیزي است؟ بعضي متکلمان گفته    
 و   اسـت   صفات خداوند واال مرتبه زیاد گردیـده       در باب ل است، سپس اختالف مردم      کما

 ». استکردهها اقدام  ناچار هر گروهي بر تکفیر دیگر گروه
است ) ص( ضروریات دین محمد     ۀعلم معتبر، همان علم به هم     «: اند  اهل انصاف گفته  

ذات خویش و علـم بـه   و بر این اساس علم به عالم بودن خداوند متعال به علم خویش و               
 ».نیستمرئي بودن او یا غیر از آن، داخل در مسماي ایمان 

ایمان همـان  «:  الحسن اشعري معتقدند  بشر بن عقاب مریسي و ابو     : قول دوم  ـ٢ـ٢ـ٣
 .و مراد از تصدیق به قلب، کالم قائم به نفس است» .استتصدیق قلبي و زباني با هم 

 ».است ایمان اقراربه زبان و اخالص با قلب«ند که گروهي ازصوفیه برآن: سوم قولـ٣ـ٢ـ٣
ه نیز بر دو و این عد» ایمان فقط عمل قلب است«:  معتقدنداین فرقه:  سومۀ فرقـ٣ـ٣

 :اندقول اختالف کرده
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تـا  » .ایمان، معرفت خداوند با قلب است     «: گویدميجهم بن صفوان    :  قول اول  ـ١ـ٣ـ٣
 بـه   و قبل از اقـرار کندسپس با زبانش انکار      بشناسد خدا را با قلبش      يکساگر  حدي که   

 . کامل االیمان خواهد بودمؤمن ،بمیردآن 
در جهم پنداشته است که معرفت و شناخت کتب آسـماني، پیـامبران و روز آخـرت                 

ایمـان معرفـت خـدا، همـراه     «: است کهنقل کرده   کعبي از او    .  نیست  داخل تعریف ایمان 
 ».است) ص(ن محمد معرفت کل ما علم بالضروره، جزء دی

 مجرد تـصدیق   ایمان،«: حسین بن فضل بجلي بر این باور است که     :  قول دوم  ـ٢ـ٣ـ٣
 ».با قلب است

قه نیز  این فر » .ایمان صرف اقرار زباني است    «: بر آنند که  این گروه   :  چهارم ۀ فرق ـ٤ـ٣
 :شوند به دو گروه تقسیم مي

قطعًا اقـرار بـا     «: گویندميشي  رقادمشقي و فضل  مسلمبن افرادي چون غیالن   ـ١ـ٤ـ٣
ولي شرط ایمان بودنش، حصول معرفـت در قلـب اسـت، پـس         » .زبان، همان ایمان است   

 .معرفت شرطي براي اقرار زباني بودن ایمان است، نه اینکه داخل در مسماي ایمان باشد
 نمؤم منافق، آنهاگمان به » .ایمان مجرد اقرار با زبان است«:  کرامیه معتقدندـ٢ـ٤ـ٣

 و در   شـود مـي ان جاري   مؤمنظاهري و کافر باطني است، بنابراین در دنیا، براي او حکم            
 .)٢٧٢ـ٢/٢٧٠ ،مفاتیح الغیبرازي، (» .آخرت حکم کفار

 
  مقومات مفهومي ایمان از دیدگاه فخر رازيـ٤

تـر از آن،       مقومات مفهومي آن است و مهـم       ۀ، مسئل »ایمان«ترین مسائل   یکي از جنجالی  
 تعـاریف   ۀ مفهومي ایمـان اسـت؛ زیـرا از مجموعـ          ۀول یا خروج عمل، در حوز     مبحث دخ 

یکـي عینیـت    : گردد  متکلمان متقدم و متأخر در باب ایمان، کالً سه دیدگاه استنتاج مي           
 .عمل و ایمان، دوم جزئیت عمل در ایمان و سوم خارجیت عمل از ایمان است

ي و اقرار زباني به پیـامبر       ایمان صرف تصدیق قلب   تعریف فخر، مشخص گردید که       در
از و وحي الهي است که توسط او، براي هدایت و سعادت بـشر آورده شـده اسـت؛                   ) ص(

 مفهومي ایمـان،    ۀ آن است که عمل از حوز      ۀ این تعریف و سایر تعاریف امام، نشان       این رو، 
  آن  که است و بر آن است    معتقد خارجیت عمل از ایمان      ۀ معتقد به نظری   او و   استخارج  

اسـت؛ زیـرا    » اقرار زبـاني  «و  » تصدیق و معرفت قلبي   «گردد، تنها      باعث قوام ایمان مي    چه
صراحتاً به دنبال تعریف خود از ایمان، به تعریف معتزله و علماي متقدم اشـاره و خـاطر                  

کند که دیدگاهش، با دیدگاه آنها، متفاوت است و تعریفش بـر خـالف تعریـف                  نشان مي 
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کند در تعاریف علماي سابق، سـه رکـن باعـث قـوام               مي به طوري که مشخص      ؛آنهاست
و سـوم   » اقـرار زبـاني   «اسـت، دوم    » تصدیق و باور قلبي   «ایمان است و آن سه رکن، یکي        

اي به عمـل      در حالي که در تعاریف فخر، هیچ گونه اشاره        . » اعضاي بدني  ۀعمل به وسیل  «
یل یا دالیلي را بر عـدم        تعاریف خویش، دل   ۀبا اعضاء و جوارح نشده است و حتي در ادام         

 .کند جزئیت اقامه مي
داند، اما بر     البته شایان ذکر است، گرچه رازي عمل را یکي از عناصر مقوم ایمان نمي             

د و همـان گونـه      کن  تأکید مي » اقرار زباني «و  » قلبيتصدیق و معرفت    «دیگر ارکان ایمان،    
د، کنـ   به دالیلي اثبات مـي     ا با استناد  که در مطالب پیش گفته ذکر گردید، باور خویش ر         

و اعتقاد خود را بـا دالیـل         عمل از ایمان نیز دالیلي را آورده         در حالي که براي خارجیت    
 . کرده استزیر برهاني

  دالیل خارجیت عمل از ایمانـ١ـ٤
 مفهـومي  ۀاولین استدالل فخر مبني بر عدم دخول عمل در حـوز      :  دلیل اول  ـ١ـ١ـ٤

بـه تبیـین     ضمن استناد به آیاتي از کالم وحـي،          او.  است ایمان، استدالل او در المحصل    
  در آیـه   آیـد زم مـي  اگر عمل داخل ایمان باشـد، ال      «: سخن خویش پرداخته و گفته است     

 در آیـه  هم چنـین    .  تکرار پیش آید   ، که خداوند عمل را بر ایمان عطف کرده        ١)٢٣/هود(
 بـه معنـاي    ـ  ارتکـاب گنـاه   یعني با ترك طاعت و ـ  آمیختگي ایمان با ظلم،٢)٨٢/انعام(

 ؛٥٦٧ ،المحـصل رازي،  (» . کـه محـال اسـت      آیـد پیش مـي  آمیختگي ایمان و عدم ایمان      
 .)٩٠  جوادي،؛٤٠١ خواجه نصیر،

کند که دلیل بهتري را بر مدعایش         در مفاتیح الغیب ادعا مي    فخر  :  دلیل دوم  ـ٢ـ١ـ٤
کـرده   گونـه مـدلل     ایـن  ، ادعاي خـویش را    ٣)١٧٨/بقره( قصاص   ۀآورده و با استناد به آی     

ان هـم   مؤمنـ دلیل بهتري بر ادعاي ماست؛ زیرا مفهومش آن اسـت کـه             این آیه،   « :است
دهند و ابن عباس هم بـه ایـن آیـه تمـسک               اي چون قتل را انجام مي       گاهي، گناه کبیره  

؛ بنابراین بر اساس استدالل فوق اگر عمـل جـزء          )٢/٢٧٢ ،مفاتیح الغیب رازي،  (» .کرد  مي
_____________________________________________________________ 

 »انّ الذین آمنوا و عملوا الصالحات «.١ 
 »الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم«. ٢ 
 »یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص«. ٣ 
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 هماننـد کفـار      او  هنگام ارتکاب قتل از بین رفتـه و        مؤمنآید ایمان     د، الزم مي  ایمان باش 
 .محشور گردد

 کـرد توان بر این اعتقاد فخر اقامـه          به نظر ما دلیل سومي که مي      :  دلیل سوم  ـ٣ـ١ـ٤
 عمل را به عنوان رکني      آوردهآن است که فخر در هیچ یک از تعاریفي که در باب ایمان              

 و در کتاب المحصل، صـراحتاً بـه   ه مفهومي آن وارد نکرد ۀ، در حوز  اساسي و قوام دهنده   
کـرده   و خاطر نشان      اشاره دنبال تعریف خود از ایمان، به تعریف معتزله و علماي متقدم          

 یعني در تعاریف آنها سه رکن       گاهش، با دیدگاه معتزله و متقدمان متفاوت است؛        دید که
 در حالي کـه در تعریـف فخـر، رکـن            ه است، بیان شد » اقرار زباني و عمل   تصدیق قلبي،   «

 که ایمـان را     ي براي اینکه بدین امر متهم نشود      لحاظ نشده و حتي فخر راز     ) عمل(سوم  
 و به رکن دوم ایمان، یعني اقرار زباني بي توجـه بـوده، ایـن                 انگاشته صرف تصدیق قلبي  

اقرار با «و »  با قلبحصول معرفت«از خود دفع و آن را با دو امر یکي از آثارش اتهام را در 
من اسـرار   همو،   (آورده است دلیل   قرآن   ۀ آن نیز با توجه به آی      ايتعریف کرده و بر   » زبان

 خارجیـت   ۀتوان نتیجه گرفت که او به نظریـ         بنابراین از تعاریف فخر، مي    ؛  )١٣٠،  التنزیل
 . است معتقدعمل از ایمان

 
 متأخر فخر با سایر متکلمان اشعري متقدم و  آرايۀ مقایسـ٥

توان این گونه  با اندکي تأمل در تعاریف فخر و سایر متکلمان اشعري متقدم و متأخر، مي            
 قبل از خـود نظیـر ابـو الحـسن           متکلماننتیجه گرفت که فخر از جهاتي تحت تأثیر آرا          

که   است، همچنان  کردهاشعري، باقالني و غزالي، دیدگاه خویش را در باب ایمان، تبیین            
 ایجي و تفتازاني داشته     هاي متکلمان بعد از خود همانند بیضاوي،         اندیشه تأثیراتي نیز بر  

 و بـه دنبـال آن بـه    کنـیم  مـي در این بخش ابتدا تعاریف متکلمان مذکور را بیـان         . است
 . فخر با آنها خواهیم پرداختي آراۀمقایس
اشـعري،  (دانـد،     اشعري ماهیت ایمان را فقـط تـصدیق مـي         :  ابو الحسن اشعري   ـ١ـ٥

عالوه بر تصدیق، عمل را نیـز داخـل مفهـوم            موارديولي در   ) ١/٦١٣ بدوي،   ؛٧٥ مع،الل
-مـي  ایمان قائل شده اسـت؛ زیـرا وي           جزئیت عمل در   ۀماهوي ایمان دانسته و به نظری     

مقـاالت  اشـعري،   (» .یابـد   ایمان قول و عملـي اسـت کـه افـزایش و کـاهش مـي               «: گوید
) ٢٠،   االبانه ،همو (کندميمطلب را تصریح    همین  ،  دیگريو در کتاب    ) ٢٩٣ االسالمیین،

اشعري معتقد است ایمان، همان تصدیق قلبي اسـت و قـول            «: نویسد  ولي شهرستاني مي  
، یعنـي   کندپس هر کس با قلب تصدیق       . به زبان و عمل به ارکان، جزء فروع ایمان است         
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، کنـد اند اعتـراف      ه از جانب خدا آورد    و قلباً به پیامبران و آنچه     به وحدانیت خداوند اقرار     
 ۀي نجات یافته خواهد بود و از دایـر        مؤمنایمانش صحیح است و اگر در آن حالت بمیرد،          

 .)١/٩٣ ،شهرستاني(» .شود، مگر آنکه چیزي از آن را انکار کند ایمان خارج نمي
، سـپس  کـرده  الحـسین صـالحي، تعریـف        بتدا ایمان را از دیدگاه ابـو      ا ،اما ابن فورك  

: نویـسد   او مي »  است کرده تعریف را نیز شیخ ما ابوالحسن اشعري اختیار          این«: نویسد  مي
ایمان خصلت واحدي است و آن همان معرفت به خداونـد   «: گفت  ابوالحسین صالحي مي  «

معرفـت همـان   «: گویدميو در مورد معرفت  » ...متعال است که کسي همانند او نیست و         
... آن است که خداوند خالق و مدبر اوسـت خضوع براي خداست؛ زیرا آن اعتقاد انسان به        

ابـن فـورك،    (» .ان تصدیق اوسـت   و معرفت انسان به یگانگي خداوند، همان توحید و هم         
 ایمـان بـه آن   ۀآنچـه را صـالحي دربـار   «:  که کرده است ادامه ابن فورك اظهار     در   ).١٥٤

 .)همان(» .گویدميمعتقد است، شیخ ما ابوالحسن 
بشر «: دارد ي و بیان شهرستاني و ابن فورك، رازي اظهار مياما بر خالف اعتراف اشعر

» .اسـت  الحسن اشعري معتقدند ایمان، همان تصدیق قلبي و زباني بـا هـم               ومریسي و اب  
تـوان چنـین      ، بنابراین با توجه به اعتراف خود اشعري مي        )٢/٢٧١،  مفاتیح الغیب رازي،  (

 معنـاي   ۀ و فقـط در زمینـ      تاسـ نتیجه گرفت که تعریف رازي بر خالف تعریف اشـعري           
اند ولي اگر نظر رازي را در مـورد اشـعري بپـذیریم               با یکدیگر هم عقیده   » تصدیق«لغوي  

 .روشن است که تعریف رازي کامالً مشابه اشعري خواهد بود
هر گاه قلب بنده، آنچـه      «: گویدميدر باب ایمان حقیقي     باقالني  :  ابوبکر باقالني  ـ٢ـ٥

 زبانش اقرار و با جوارحش عمل کند او نـزد خداونـد و نـزد مـا                  را که گفتیم تصدیق و با     
مقصود از ایمان   «: دارد  او همچنین اظهار مي   ) ١٧ ،االنصاف باقالني،(» . حقیقي است  مؤمن

است و این تصدیق از مصادیق علم و وجـودش          ) تصدیق( به خداوند    ۀباور داشتن و عقید   
 لَنا و لو کنّا     مؤمنو ما انت ب    «:ي است که   قرآن ۀقلبي است، دلیل بر این مطلب نیز، این آی        

 ما آمده   ۀیعني باور کنند  » مصدق لنا «به معناي   »  لنا مؤمن«در این آیه عبارت     . ١»صادقین
 .)١/٦٧٣ بدوي، ؛٣٨٩ ،تمهید االوائلباقالني، (» ...است

_____________________________________________________________ 
 ١٧/یوسف. ١ 
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بدیهي است باقالني نیز همانند اشعري، عمل را جزء ایمان دانسته و دیدگاه فخـر در                
 .است ایمان برخالف باقالني و در معناي لغوي و متعلقات ایمان مؤافق باقالني تعریف
 از تصدیق و براي تصدیق محـل         است ایمان عبارت «: غزالي معتقد است  :  غزالي ـ٣ـ٥

قواعـد  ؛ همـو،    ٢٠٣،  ، احیـاء علـوم الـدین      غزالـي (» .خاصي است و آن قلب و زبان اسـت        
) ص(ایمان، تصدیق پیـامبر  «: گویدميق ایمان هم چنین او در مورد متعل     ). ١١٥ العقاید،

 ۀ در رسـال   او.)٢٣٩ ، رساله فـصل التفرقـه،     همو(» .است در تمام چیزهایي که آورده است      
فرمود و آنچه   ) ص(تصدیق، همان ایمان به چیزهایي است که پیامبر         «: نویسد   مي دیگري

و قطعاً بر وجهـي     او فرموده است، حق و حقیقت است و او در آنچه فرموده، صادق است               
بنابراین تعـاریف   ) ٣٠٢ ،رساله الجام العوام  ،  همو(» .که بیان و ارائه کرده است، حق است       

رازي، هم از نظر ماهوي و هم از جهت متعلقات ایمان، دقیقاً مشابه تعـاریفي اسـت کـه                   
 .استکرده غزالي از ایمان ارائه 

 مذهبي متأخر است کـه      بیضاوي از جمله مفسران و متکلمان اشعري      :  بیضاوي ـ٤ـ٥
ایمان در لغت عبارت از     «: گویدمي) بقره/ ٣ (ۀدر معناي لغوي و اصطالحي ایمان، ذیل آی       

تصدیق است که از امن گرفته شده است و در شرع، تصدیق به آنچه که بایـد بدانـد کـه                     
 .)١/٣٨بیضاوي، (» .بعث و جزا است همانند توحید، نبوت، ) ص(جزء دین محمد 

  ایمـان مـشخص اسـت، تعریـف او مـشابه           در بـاب  که از تعریف بیضاوي     گونه   همان
 .استکرده تعریفي است که فخر در هر یک از کتب تفسیري و کالمي خویش ارائه 

 بـدان کـه   «: نویـسد   مـي نا و مفهوم لغوي و اصطالحي ایمان        ایجي در مع  :  ایجي ـ٥ـ٥
 او، کتابهـا و     ۀئکـ ایمان در لغت همان تصدیق است و در شرع آن است که بـه خـدا، مال                

 .)٣/٥٢٧ایجي، (» .کنيپیامبرانش ایمان بیاوري یعني آنها را باور 
ایمان همان تصدیق خداسـت در آنچـه از اوامـر و            «: گوید  تفتازاني مي :  تفتازاني ـ٦ـ٥
تعاریف عضد الدین ایجـي و نیـز        همان   از   .)٢/٢٦٠تفتازاني،  (» .اش خبر داده است     نواهي

جه گرفت که آنها، ایمان را بـا متعلقـاتش تعریـف و آن را از لحـاظ               توان نتی   تفتازاني، مي 
لمـان  اند و همین دال بر آن است کـه تحـت تـأثیر فخـر و متک                  لغوي، تصدیق معنا کرده   

 .اندمتقدم چنین تعریفي را بیان کرده
 
  نتیجهـ٦

  و در  اسـت »امـان «و  » تـصدیق «از دیدگاه رازي، ایمان از لحاظ لغوي، مصدري از دو فعل            
تـصدیق و معرفـت   «و » اقرار با زبان«و » تصدیق و معرفت با قلب  «از   است   اصطالح عبارت 
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 مطلـق تـصدیق     ولـي جزء ارکان و مقومات مفهومي ایمـان اسـت،          » اقرار زباني «و  » قلبي
 باشد  مؤمن، باید   کندنیست؛ زیرا در این صورت کسي هم که جبت و طاغوت را تصدیق              

در میـان مـردم     «: فرموده است ) بقره/٨ (ۀا خداوند در آی   و صرفاً تصدیق زباني نیست؛ زیر     
گویند به خدا در روز قیامت ایمان آوردیم، در صـورتي کـه مـؤمن                کساني هستند که مي   

اما رازي قائل به دخول عمل در ایمان نیست؛ زیرا او بر این باور است کـه اگـر                   » .نیستند
که خداوند عمل را، بر ایمـان       رآن  آید در آیات ق     عمل، داخل مفهوم ایمان باشد، الزم مي      

 و این   آیدمي است، تکرار پیش آید و نیز آمیختگي ایمان و عدم ایمان پیش              عطف کرده 
آورده شده است، جزء    ) ص(امام فخر اوامر و نواهي الهي را که توسط پیامبر           . محال است 

یـشان در   ا. متعلقات ایمان دانسته و بر آن است که ایمان بایـد، مبتنـي بـر دلیـل باشـد                  
هاي خویش حول محـور ایمـان، از جهـاتي تـأثیراتي از متکلمـان متقـدم                   تبیین دیدگاه 

  صـاحب  پذیرفته و تـأثیراتي نیـز بـر متکلمـان متـأخر گذاشـته اسـت و از جهـاتي نیـز                     
مندان و متکلمان اشـعري مـذهب    دیگر اندیشآراي  با اختصاصي است که   هایي  دیدگاه

 .تفاوتهایي دارد
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 ؛١٣٨٠روش، مصطفي ملکیان، چاپ دوم، تهران، انتشارات س
، تحقیـق عبـد الـرحمن عمیـره،         کتـاب المواقـف   ایجي، عضد الدین عبد الرحمن بن احمد،        . ١١

 ؛١٩٩٧بیروت، انتشارات دار الجبل، 
 ؛، موقع الوراق، بي جا، بي تااالنصافباقالني، ابوبکر محمد بن طیب، . ١٢
ر، چـاپ اول، بیـروت،      ، تحقیق عماد الدین احمد حید     تمهید االوائل و تلخیص الدالئل    همو،  . ١٣

 ؛١٩٨٧موسسه الکتب الثقافیه، 
، ترجمه حسین صـابري، چـاپ اول،      هاي کالمي در اسالم     تاریخ اندیشه بدوي، عبد الرحمن،    . ١٤

 ؛١٣٧٤هاي اسالمي آستان قدس رضوي،  مشهد، انتشارات بنیاد پژوهش
دکتر محمد   ، ترجمهالمدر تاریخ مذاهب اس الفرق بین الفرقبغدادي، ابو منصور عبد القاهر،   . ١٥

 ؛١٣٦٧جواد مشکور، چاپ چهارم، تهران، انتشارات کتابفروشي اشراقي، 
، چـاپ دوم، بیـروت، انتـشارات دار االفـاق        الفرق بـین الفـرق و بیـان الفرقـه الناجیـه           همو،  . ١٦

 ؛١٩٧٧الجدیده، 
، تحقیـق محمـد     ويانوار التنزیل و اسرار التأویل بتفسیر البیـضا       بیضاوي، عبد هللا بن عمر،      . ١٧

 هـ ق؛ ١٤١٨عبد الرحمن المرعشلي، چاپ اول، بیروت، انتشارات دار احیاء التراث العربي، 
، پاکـستان،  شرح المقاصد في علـم الکـالم  تفتازاني، سعد الدین مسعود بن عمر بن عبدهللا،       . ١٨

  هـ ق؛١٤٠١انتشارات دار المعارف النعمانیه، 
 ؛١٣٧٠، قم، انتشارات شریف رضي، المشرح المقاصد في علم الکهمو، . ١٩
، چاپ اول، بیروت، انتشارات مکتبـه       کشاف اصطالحات الفنون و العلوم    تهانوي، محمد علي،    . ٢٠

 ؛١٩٩٦لبنان ناشرون، 
، چاپ چهارم، تهران، انتشارات ناصر خسرو،       التعریفاتجرجاني، سید شریف علي بن محمد،       . ٢١

 ؛١٣٧٠
، چاپ اول، قم، انتشارات شریف ضد الدین عبد الرحمن االیجي    شرح المواقف القاضي ع   همو،  . ٢٢

 ؛١٣٢٥رضي، 
، ویراستار رضـا بابـایي، چـاپ اول،         )در عرصه قرآن و کالم    (ي ایمان     نظریهجوادي، محسن،   . ٢٣

 ؛١٣٧٦انتشارات معاونت امور اساتید و دروس معارف اسالمي، 
 ؛، بي جا، بي تالغت نامهدهخدا، . ٢٤



     

 ١٣٨٨، پاییز و زمستان ١شماره ن و عرفان، مجله ادیا                                                                                          
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  ٩٠

، ١٨،  ١٠،  ٤،  ٢، ج   )تفسیر کبیر (مفاتیح الغیب   دین ابو عبدهللا محمد بن عمر،       رازي، فخر ال  . ٢٥
 هـ ق؛ ١٤٢٠، چاپ سوم، بیروت، دار الکتب العلمیه، ٢٧ و ٢٣، ٢٢
هــ  ١٤١١، تقدیم و تحقیق دکتر حسین اتاي قاهره، مکتبه دارالتـراث،          کتاب المحصل همو،  . ٢٦

 ق؛ 
 ؛، تحقیق دکتر احمد حجازي، بي جا، بي تالعللالکاشف عن اصول الدالئل و فصول اهمو، . ٢٧
و هو الکتاب المسمي لوامع البینات شرح اسماء هللا تعـالي    (اسماء هللا الحسني للرازي     همو،  . ٢٨

، تعلیق طه عبد الرئوف سعد، قاهره، انتشارات مکتبه الکلیات االزهریـه، تهـران بـه                )و الصفات 
 ؛١٣٦٤مناسبت هشتصدمین سال در گذشت رازي، 

 ؛، تحقیق عبد القادر احمد عطا، بي جا، انتشارات دار المسلم، بي تامن اسرار التنزیلهمو، . ٢٩
، بیـروت، انتـشارات دار      ٩، چـاپ اول، ج      )محقق(، احمد حجازی السقا   المطالب العالیه همو،  . ٣٠

 هـ ق؛ ١٤٠٧الکتب العربی، 
 چهارم، انتشارات طلیعه النور،     ، نوبت مفرداتراغب اصفهاني، ابي القاسم الحسین بن محمد،        . ٣١

 هـ ق؛ ١٤٢٩
، چـاپ اول، مـشهد، انتـشارات آسـتان          فرهنگ آماري کلمات قرآن کـریم     روحاني، محمود،   . ٣٢

 ؛١٣٦٨قدس رضوي، 
، چـاپ سـوم، بیـروت، دار الکتـاب          الکشاف عن حقایق غوامض التنزیـل     زمخشري، محمود،   . ٣٣

 هـ ق؛ ١٤٠٧العربي، 
، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانـشگاه تهـران،         گ معارف اسالمي  فرهنسجادي، سید جعفر،    . ٣٤

 ؛ ١٣٧٣
 ؛١٣٦٨، چاپ دوازدهم، بي جا، انتشارات اسالم، فرهنگ سیاحسیاح، احمد، . ٣٥
، تحقیـق محمـد سـید    الملـل و النحـل  شهرستاني، محمد بن عبدالکریم بن ابي بکر احمد،         . ٣٦

 ق؛ هـ ١٤٠٤گیالني، بیروت، انتشارات دار المعرفه، 
 ؛١٣٦٦، تهران، انتشارات حکمت، فرهنگ فلسفيصلیبا و صانعي، جمیل و منوچهر، . ٣٧
، چـاپ دوم، بیـروت، انتـشارات دار االضـواء،     تلخیص المحـصل طوسي، خواجه نصیر الدین،     . ٣٨

  هـ ق؛١٤٠٥
سـسه نـشر    ؤ، بـي جـا، م     الرسـائل العـشر   ،  )شیخ طوسي (طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن       . ٣٩

 هـ ق؛ ١٤١٤اسالمي، 



 

 چیستي ایمان و مقومات مفهومي آن از دیدگاه فخرالدین رازي
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٩١

، قاهره، دار الکتب المصریه،     المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکریم    اد،  ؤعبد الباقي، محمد ف   . ٤٠
 ؛١٣٦٤

، تخریج الحافظ العراقـي، بـي جـا، انتـشارات دار الکتـب              احیاء علوم الدین  غزالي، ابو حامد،    . ٤١
 ؛العربي، بي تا

 ؛ا، بي تا، تخریج الحافظ العراقي، بي جقواعد العقائدهمو، . ٤٢
 ؛، بي جا، بي تااالقتصاد في االعتقادهمو، . ٤٣
، چـاپ اول، بیـروت، انتـشارات دار الفکـر،           )ي فـصل التفرقـه      رسـاله (مجموعه رسائل   همو،  . ٤٤

 هـ ق؛ ١٤١٦
، چاپ اول، بیروت، انتشارات دار      )ي الجام العوام عن علم الکالم       رساله(مجموعه رسائل   همو،  . ٤٥

 هـ ق؛ ١٤١٦الفکر، 
 ق؛ هـ ١٤١٠، قم، انتشارات هجرت، کتاب العینفراهیدي، خلیل بن احمد، . ٤٦
، ویراسـت اول، بـي جـا، انتـشارات          ایمان دینـي در اسـالم و مـسیحیت        فعالي، محمد تقي،    . ٤٧
 ؛ ١٣٨٤جوان،   سسه دانش و اندیشه معاصر به سفارش کانون اندیشهؤم
 ؛١٣٧٨دار الکتب االسالمیه، ، تهران، انتشارات قاموس قرآنقرشي، علي اکبر، . ٤٨
 ؛١٣٨١، چاپ دوم، انتشارات کانون پژوهش، حق الیقینمجلسي، عالمه محمد باقر، . ٤٩
، تصحیح محمـد خواجـوي، قـم، انتـشارات بیـدار،       تفسیر قرآن مالصدرا، محمد بن ابراهیم،     . ٥٠

 ؛١٣٦٤
 ؛١٩٧٩، ، علي اصغر غروي، بیروت، چاپ دانشگاه بیروترساله اصول ثالثههمو، . ٥١
، مقدمه و تصحیح محمـد خواجـوي، تهـران، انتـشارات انجمـن اسـالمي                اسرار اآلیات همو،  . ٥٢

 .هـ ق١٤٠٢حکمت و فلسفه ایران، 
 


