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مقاله پژوهشی

دریافت: 1397/12/17    پذیرش: 1398/3/13
علیرضا حیدری نسب1،  مهدی بیات مختاری2

چکیده 

پــاره ای از احادیــث امــام رضــا g به رغــم فرازمنــدی، محــل اختــالف محّدثــان  اهــل ســنت واقــع شــده  
اســت. از زمــرۀ ایــن احادیــث، حدیــث »اإلیمــان معرفــة بالقلــب و إقرار باللســان وعمــل باألركان« اســت 
کــه توســط إبــن ابــی داوود سجســتانی نقــل و مــورد قبــول قــرار گرفته، امــا ابــن حّبــان ُبســتی، آن را بی پایه 
شــمرده اســت. ارزیابــی رجالــی ســند حدیــث مذکــور و دســتیابی به پیــام آن، موضــوع مقاله حاضر اســت. 
رهــاورِد محققــان ایــن ُجســتار حاکــی اســت گرچــه ایــن حدیــث، فاقــد وثــوق ســندی اســت، امــا از وثاقــت 
صــدوری و محتوایــی برخــوردار اســت؛ زیــرا متــن آن بــه  ســبب برخــورداری از انــواع متابعــات و شــواهد 
ــی  ــه گانه ایمان ــن ارکان س ــث مبِیّ ــن حدی ــرار دارد. ای ــوی ق ــر معن ــطح متوات ــه در س ــت و بلک در اوج صّح
اســت کــه حیــات طیبــه را تضمیــن و بــاور مرجئــه کــه عمــل بــه فرایــض را خــارج از حقیقــت ایمــان تلقــی 
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1. طرح مسئله

ــا  ــًا همســان ب ــرآن در قالبــی تقریب ــوان منبــع دوم شــریعت اســالم، برخــالف ق ــه عن ــث ب حدی
بیانــات عمــوم مــردم صــادر و در مســیری ناهمــوار جــاری و مــورد اختــالف واقــع شــد. در حالی کــه 
شــیعه مطابــق ســفارش پیامبرnگــزارش صحیــح معــارف اســالمی را در بیان اهل بیت جســت و 
جــو کــرد، اهــل حدیــث و ســنت آن را در نقــل عمــوم اصحــاب و راویــان جســتند و هنــگام مالحظــه 
اختــالف، غافــل از وصایــای پیامبــرnدر تمســک بــه عتــرت و تحــت تأثیــر اقدامــات جریانــات 

حاکــم، پــاره ای از روایــات و راویــان را بــا هــر پیــام و موقعیتــی تخطئــه نمودنــد.

ــا  ــف و ب ــرق مختل ــه از ط ــت ک ــب ...« اس ــة بالقل ــان معرف ــت »االیم ــات، روای ــن روای ــی از ای یک
عباراتــی مشــابه و عمومــًا از طریــق امــام رضــا g رســیده اســت. از جملــه، ایــن روایــت را شــیخ 
صــدوق بــه نقــل از»ابــن ابــی داوود سجســتانی«، بــه گونــه ذیــل نقــل کــرده اســت: »حّدثنــا أحمد 
بــن محمــد بــن عبدالرحمــن القرشــی الحاکــم قــال: حّدثنــا أبــو بکــر محمد بــن خالد بن الحســن 
المطوعــی البخــاری قــال: حّدثنــا أبــو بکــر بــن أبــی داود ببغــداد قــال: حّدثنــا علــی بــن حــرب 
المالئــی قــال: حّدثنــا أبــو الصلــت الهــروی قــال: حّدثنــا علــی بــن موســی الّرضــا عن أبیه موســی 
بــن جعفــر عــن أبیــه جعفــر بــن محمــد عــن أبیــه محّمــد بــن علــی عــن أبیــه علــی بــن الحســین 
عــن أبیــه الحســین بــن علــی عــن أبیــه علی بــن أبــی طالــب علیهم الســالم قــال: قــال رســول الله
n: االیمــان معرفــة بالقلــب و اقــرار باللســان و عمــل باألرکان)ابن بابویــه، 1404ق، ج1: 204(.

ــی داوود  ــن اب ــاگرد »اب ــه ش ــتی« ک ــان بس ــن حّب ــکار »اب ــه و ان ــورد تخطئ ــوق، م ــث ف ــا حدی  ام
سجســتانی«، بــه شــمار می آیــد، قــرار گرفتــه اســت. وی کــه امــام رضــا g را در ضمــن 
»مجروحیــن« آورده، نوشــته اســت: ایشــان از پــدرش مطالبــی شــگفت نقــل کــرده کــه اباصلــت و 
دیگــران روایــت کرده انــد؛ ماننــد نقــل وی از پیامبرnکــه گفتــه اســت: »االیمــان معرفــة بالقلــب و 

ــا، ج2: 106(. ــان، بی ت ــن حب ــل باألرکان«)اب ــان و عم ــرار باللس إق

در ایــن تحقیــق، ســند و محتــوای حدیــث مذکــور کــه محــل اختــالف دو شــیخ سجســتانی قــرار 
دارد، بررســی و تحلیــل می شــود. فــرض آن اســت، ایــن حدیــث کــه از طریــق اهل بیــت رســیده، 
از انــواع متابعــات، شــواهد معنایــی و در نتیجــه اصالــت و صحــت برخوردار و مشــتمل بــر پیام های 
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مختلــف اعتقــادی و اخالقــی اســت کــه ضامــن تأمیــن حیــات طیبه اســت.

بحــث ایمــان، حقیقــت، لــوازم، شــرایط، موانــع و آســیب زننده ها بــه آن، همچنیــن متعلــق ایمان 
و تفــاوت ایمــان بــا اســالم در منابــع و آثــار مختلــف حدیثــی، تفســیری، کالمــی ... فریقیــن، از 
گذشــته تــا کنــون مــورد توجــه بــوده اســت؛ از آن جملــه در منابــع حدیثــی بایــد از کتــاب تفصیلی 
»شــعب االیمــان« بیهقــی و »االیمــان« عدنــی یــاد کــرد. از منابــع کالمــی در ایــن زمینــه می تــوان 
بــه »االیمــان« از ابــن تیمیــة و »حقائــق االیمــان« از شــهید ثانــی اشــاره کــرد؛ ابــن تیمیــه در کتاب 
مذکــور بــا اســتفاده از آیــات و برخــی روایــات بــه مباحثــی ماننــد فــرق اســالم و ایمــان، متعلقــات، 
ــب  ــای مذاه ــن دیدگاه ه ــت. او همچنی ــه اس ــان پرداخت ــت ایم ــظ و تقوی ــات و آداب حف ضروری
مختلفــی مثــل خــوارج، جهمیــه و مرجئــه در موضوعــات اشــاره شــده را نقــل و نقــد کــرده اســت. 
ــه  ــن زمین ــات در ای ــات و روای ــف و از آی ــان را تعری ــود، ایم ــده خ ــر ش ــر ذک ــز در اث ــی نی ــهید ثان ش
اســتفاده کــرده اســت. او نیــز آرای مذاهــب مختلــف از جملــه کرامیــه و معتزلــه در ایــن زمینــه را 
ذکــر و بررســی کــرده اســت. شــهید ثانــی کــه دیــدگاه ســید مرتضــی مبنــی بــر عــروض کفــر پــس 
ــاره حقیقــت ایمــان را ســه  از ایمــان را پذیرفتــه اســت، دیدگاه هــای اهــل مذاهــب مختلــف در ب
عنــوان دانســته و گفتــه اســت: از ظاهــر آیــات چنــان بــر می آیــد کــه ایمــان و اســالم حقیقــی بــا 
ــر منابــع کالمــی و تفســیری در برخــی  اطاعــت حاصــل می شــود. در دوره معاصــر نیــز عــالوه ب
مقــاالت تخصصــی بــه مبحــث ایمــان، چیســتی و خصوصیــات آن توجــه شــده اســت. از جملــه 
روحــی برنــدق و همکارانــش)1396( در مقالــه ای بــا عنوان »چیســتی و مختصــات روح االیمان در 
قــرآن و حدیــث بــا تأکیــد بــر دیــدگاه عالمــه طباطبایــی« بــه مســئله روح ایمــان و اینکــه آن، یکــی 
از مراتــب روح انســانی اســت پرداخته انــد. قربانــی و دیوانــی )1394( نیــز طــی دو مقالــه »دیــدگاه 
شــهید ثانــی در بــاب چیســتی ایمان)بــر اســاس کتــاب حقائــق االیمــان(« و »فزونــی و کاســتی 
ــارۀ  ایمــان بــر اســاس کتــاب حقائــق االیمــان« بــه ذکــر و بررســی دیدگاه هــای شــهید ثانــی درب

ــد. ایمــان همــت کرده ان

 دانشــمندان علــوم مختلــف بــه مناســبت موضــوع بحــث خــود، بــه این خبــر منقــول از امــام رضا
ــر  ــه ذک ــار ب ــه اختص ــتری ب ــه شوش ــه عالم ــوان نمون ــه عن ــد؛ ب ــز پرداخته ان ــش نی g و پیام های
نقل هــای مختلــف و بیــان محتــوای ایــن خبــر پرداختــه است)شوشــتری، 1418ق، ج12: 363( 
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ــارۀ ایمــان و  ــه مناســبت ســخن از مرجئــه از باورهایشــان از جملــه درب ــا وحیــدی مهرجــردی ب ی
نســبت آن بــا عمــل ســخن گفتــه اســت)وحیدی مهرجــردی، 1394: 59(؛ امــا ســند و محتــوای 
ایــن روایــت رضــوی، بیــان ایمــان بــر اســاس آن و نقــد دیــدگاه ابــن حبــان بســتی، آن گونــه کــه 

موضــوع ایــن مقالــه اســت، بررســی نشــده اســت.

2. بررسی طرق ورود و سند حدیث

ــته  ــرار داش ــت ق ــل  بی ــاص اه ــفارش خ ــورد س ــل، م ــره نق ــتوانه و زنجی ــای پش ــه معن ــند ب س
اســت)کلینی، 1363، ج1: 52(. فراوانــی ورود یــک خبــر و بســامد نقــل آن در جوامــع روایــی بــا 
اســناد مختلــف از جملــه قرایــن اصالــت آن خبــر اســت. خبــر »االیمــان ...« تقریبــًا بــا عباراتــی 
واحــد و الاقــل از شــش طریــق دیگــر رســیده اســت کــه در بعضــی از طــرق آن اباصلــت یــا امــام 
رضــا g قــرار ندارند)ابن بابویــه، 1403ق: 178؛ همــان، 1404ق، ج1: 205 و ج2: 31؛ 
ــه آن را از  ــدوق ک ــیخ ص ــتری، 1418ق، ج12: 363(. ش ــی، 1414ق: 369 و 448؛ شوش طوس
طریــق عبداللــه بــن ابــی داوود نقــل کــرده حداقــل از پنــج طریــق دیگــر هــم آورده اســت)ابن بابویه 

، 1404ق، ج1: 204؛ همــان، 1403ق: 178(.

ایــن حدیــث در طبقــه اصحــاب توســط امــام علــیg، ابوقتــاده، عایشــه، انــس، 
ــن  ــی، 1428ق: 244(. اب ــنی مغرب ــده است)حس ــل ش ــر و... نق ــن عم ــه ب ــر، عبدالل عم
ماجــه از دو طریــق آن را از اباصلــت روایــت کــرده اســت)ابن ماجــه، بی تــا، ج1: 25(. 
ــارات  ــن عب ــا همی ــان را ب ــث، ایم ــن حدی ــت ای ــکار اصال ــم ان ــز به رغ ــان نی ــن حّب ــود اب خ
442(. جــز أباصلــت هــروی، محمــد  تبییــن کــرده اســت)ابن حبــان، 1414ق، ج1: 
ــش از  ــق پدران ــاg از طری ــام رض ــول ام ــت را از ق ــن روای ــز ای ــی و ... نی ــلم طوس ــن أس ب
ــده و  ــف دی ــواهد مختل ــات و ش ــی آن را دارای متابع ــد. بیهق ــول خداnآورده ان ــول رس ق
مکــرر نقــل کــرده اســت)بیهقی، 1410ق، ج1: 47 و 49(. مــزی نیــز از یــک طریــق نقــل 
ــان آن را  ــن حب ــخن اب ــه س ــتناد ب ــا اس ــر ب ــن حج ــزی، 1413ق، ج18: 82( و اب کرده)م
ــی، 1428ق: 242(. گاه  ــنی مغرب ــا، ج11: 291؛ حس ــقالنی، بی ت ــرده است)عس ــر ک ذک
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ــده  ــگفتی ش ــار ش ــد، اظه ــرار گرفته ان ــت در آن ق ــل بی ــه اه ــند ک ــی س ــز از فوق العادگ نی
.)342 1417ق، ج10:  بغــدادی،  اســت)خطیب 

در سند نقل صدوق از طریق سجستانی تا امام رضا g، پنج راوی قرار دارند:

2-1. أحمد بن محمد بن عبد الرحمن قرشی حاکم

ــه ، 1403ق: 262 و 427؛  وی مجهــول و تنهــا در طــرق روایــی صــدوق آمــده اســت ) ابن بابوی
همــان، بی تــا: 234، 238 و 288(.

2-2. أبوبکر محمد بن خالد بن الحسن مطوعی بخاری

مطوعــی نیــز در برخــی منابــع رجالــی تســنن مذکــور بوده)خطیــب بغــدادی، 1417ق، ج2: 
12و 28( و از اســتادان حاکــم نیشــابوری اســت)بیهقی، 1410ق، ج7: 185(. نــام وی در یکــی از 
منابــع متأخــر رجالــی شــیعه نیــز آمــده و تنهــا بــه روایت صــدوق از او اشــاره شــده است)شوشــتری 

، 1410ق، ج9: 254(. لــذا مطوعــی، مهمــل اســت.

2-3. أبوبکر بن أبی داوود

عبداللــه بــن ســلیمان سجســتانی)م 316ق( از چهره هــای سرشــناس و اختالفــی اهــل حدیــث 
اســت؛ بعضــی دانشــمندان اهــل ســنت وی را مــدح و تعدیــل کرده انــد؛ خلیلــی او را یکــی از ســه 
ــم می نویســد: او از  ــن ندی امــام عصــر خــود در بغــداد شــمارد)ذهبی، 1413ق، ج14: 502(. اب
بــزرگان محــّدث و فقهــای ثقــه اســت)ابن ندیــم، بی تــا: 288(. ابــن ابــی یعلــی او را محّدثــی عالــم، 
ــزد اهــل  ــن عــدی از مقبولیــت او ن ــا، ج2: 51( و اب ــی یعلــی، بی ت ــن اب حافــظ و فهیــم خواند)اب

ــی، 1382ق، ج2: 433(. ــث می گوید)ذهب حدی
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ــی داود امــام و محــل رجــوع  ــن اب ــد: حافــظ ابوبکــر ب ــی می گوی ــن احمــد همدان ــح ب صال
اهــل عــراق و در إتقــان، بی ماننــد بــوده اســت)خطیب بغــدادی، 1417ق، ج9: 472(. ابــو 
ــا: 17؛  ــاهین، بی ت ــن ش ــد )اب ــر می دی ــدرش حافظ   ت ــی داوود را از پ ــن اب ــالل، اب ــد خ محم
ــز  ــت؛ ج ــه اس ــت: ثق ــاره گف ــن ب ــی در ای ــدادی، 1417ق، ج9: 473(. دارقطن ــب بغ خطی
ــا:  ــاهین، بی ت ــن ش ــد )اب ــتباه می ش ــار اش ــیار دچ ــث بس ــاره حدی ــار در ب ــر گفت ــه از نظ اینک
17؛ ذهبــی، 1407ق، ج23: 515؛ همــان، 1382ق، ج2: 433؛ همــان، 1413ق، ج13: 
ــدرش او  ــد؛ پ ــرح کرده ان ــتانی را ذم و ج ــنن، سجس ــان تس ــان و محدث ــی رجالی 227(. بعض
را کــذاب خوانــد و اینکــه دنبــال منصــب قضــاء اســت، مصیبــت شــمرد)ابن شــاهین، بی تــا: 
17؛ ذهبــی، 1407ق، ج23: 515؛ همــان، 1382ق، ج2: 433(. ابراهیــم اصفهانی)ابــن 
اورمــه(، اســتاد ابــوداود نیــز وی را کــذاب و بــا توجــه بــه ســخن پــدرش یکــی از ســه ابوبکــر 
کــذاب خواند)جرجانــی، 1409ق، ج1: 135؛ ذهبــی، 1382ق، ج2: 433(. ابــن صاعــد)م 
ــه  ــوداوود ب ــر از اب ــزرگان حفــاظ عــراق، ثقــه و حجــت و در فهــم و حفــظ برت 318ق( کــه از ب
ــاهین،  ــن ش ــی خواند)اب ــرش را کاف ــب پس ــوداوود در تکذی ــخن اب ــت، س ــده اس ــمار آم ش
نااهــل  را  او  طبــری  و  نــاآگاه  را  وی  بغــوی   .)433 ج2:  1382ق،  ذهبــی،  17؛  بی تــا: 
شــمرد)ذهبی، 1382ق، ج2: 434؛ همــان، 1413ق، ج13: 228؛ یافعــی، 1417ق، ج2: 
ــور  ــی حض ــدوق و طوس ــون ص ــایخ چ ــی مش ــات برخ ــناد روای ــه در اس ــتانی ک 207(. سجس
ــی  ــمندان کالم ــی دانش ــا بعض ــت. تنه ــور نیس ــیعه مذک ــی ش ــی رجال ــع اصل دارد، در مناب
ــی،  ــینی میالن ــی، 1397ق، ج10: 146؛ حس ــی خوانده اند)امین ــیعه او را ناصب ــر ش معاص

.)324 1414ق، ج6: 

ــا اهــل  ــی داوود شــده اســت؛ ام ــن اب ــا آنکــه جرح هــای متعــددی متوجــه اب ــن ترتیــب ب ــه ای ب
ــته اند. ــام دانس ــه و ام ــث، او را ثق حدی

2-4. علی بن حرب مالئی

بعضــی رجالیــان شــیعه تنهــا بــه روایتــش از اباصلــت از امــام رضــا g اشــاره کرده اند)نمــازی 
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ــذا وی مهمــل اســت. شــاهرودی، 1414ق، ج5: 325( ل

2-5. أبو الصلت هروی

عبدالســالم بــن صالح، اباصلــت از رجال تســنن و اصحاب خاص امــام رضاg اســت. در ارتباط 
بــا رجــال ســند ایــن حدیــث بیــش از همــه در بــاره اباصلــت تضــارب رأی وجــود دارد. از رجالیــان 
شــیعه، کشــی و نجاشــی او را ثقــه، مأمــون بــر حدیــث و صحیــح الحدیــث خوانــده و گفته انــد: او 
محــب اهــل بیــت و صاحــب کتــاب »وفــاة الرضــاg« بــوده است)طوســی، 1404ق، ج2: 872؛ 
نجاشــی، 1416ق: 245(. شــیخ طوســی، اباصلــت را عامــی دانسته)طوســی، 1415ق: 360 و 

369( و حّلــی هــم وی را ثقــه و صحیــح الحدیــث معرفــی کــرده اســت )حلــی، 1402ق: 117(.

بعضــی از دانشــمندان رجــال اهــل ســنت بــه وثاقــت وی حکــم نمــوده، برخــی دیگــر تشــیع و 
حــب عتــرت را بــر او عیــب گرفته اند)طوســی، 1404ق، ج2: 872(. گاه گفته انــد: رجــل صالــح 

اال اّنــه شــیعی و گاهــی رافضــی خبیــث و متهــم خوانده انــد )ذهبــی، 1382ق، ج2: 615(.

ابــن معیــن او را ثقــه، »رجــل صالــح اال انــه شــیعی« و گاهــی »لیــس ممن یکذب« دانســته اســت 
و دیگــری او را زاهــد و حاکــم وی را »ثقــه و مأمــون« خوانده انــد. ابــوداوود هــم وی را ضابــط شــمرده 
اســت)خطیب بغــدادی، 1417ق، ج11: 50؛ ابــن عســاکر، 1415ق، ج42: 382؛ مــزی، 
1413ق، ج18: 77؛ ذهبــی، 1413ق، ج11: 447؛ همــان، 1382ق، ج2: 615؛ عســقالنی، 

1404ق، ج6: 287(.

ابــن حبــان ُبســتی، اباصلــت را راوی اخبــاری شــگفت دربــاره اهل بیــت دیــده اســت کــه احتجاج 
بــه او هنــگام انفــراد روا نیســت)ابن حبــان، بی تــا، ج2: 151(؛ بنابرایــن، اباصلــت از نظــر شــیعه 
ثقــه اســت؛ بلکــه در اظهــارات رجالیــان تســنن نیــز یــا توثیــق شــده یــا در بــاره اش جــرح و ذمــی 
جــز حــب عتــرت و رفــض دیــده نمی شــود؛ امــوری کــه نــزد عمــوم محدثــان جــرح نیســت. مطابق 
ــان، 1414ق، ج1:  ــای ُبســتی کــه اگــر جرحــی وجــود نداشــت راوی عــادل اســت)ابن حب مبن
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37(1، اباصلــت از نظــر وی نیــز بایــد عــادل بــه  حســاب آیــد.

خالصــه ســخن اینکــه، ســند حدیــث »االیمــان« به ســبب مهمــل و مجهول بــودن بعضــی راویان 
و اتهــام برخــی دیگــر، بــه اصطــالح صحیــح محســوب نمی شــود؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه از جملــه 
راه هــای تصحیــح اخبــار برخــورداری آن از متابعــات و شــواهد معنایی اســت، وجود انــواع متابعات 
gو شــواهد قرآنــی و روایــی دربــارۀ ایــن خبــر، تردیــدی در اصالــت و صــدور آن از ســوی معصــوم

باقــی نمی گــذارد و بــه ایــن جهــت حکــم بــه صحتــش می تــوان داد.

g3. بررسی متن و محتوای سخن امام رضا

ایــن فصــل شــامل دو قســمت اســت. در بخــش نخســت بــه عنــوان مقدمــه و تمهیــد بــه گونــه 
اجمالــی، رابطــه ایمــان و اســالم و در بخــش دوم بــه پیام هــا و فرازهــای ســه گانه حدیــث پرداختــه 

می شــود.

3-1. رابطه ایمان و اسالم

ــات و  ــا آی ــث ب ــن بح ــت. ای ــان اس ــالم و ایم ــث اس ــی، بح ــم کالم ــابقه دار و مه ــث س  از مباح
روایــات مختلفــی، پیونــد دارد و مفســران بــه مناســبت تفســیر آیــات مرتبــط، بــه ایــن بحــث مهــم 
پرداخته انــد. برخــی از آیــات و روایــات، میــان اســالم و ایمــان تفــاوت گذاشــته اند و بعضــی دیگــر 
ایــن دو را بــه  صــورت متــرادف و جانشــین هــم اســتعمال کرده انــد. از تأمــل در ایــن اســتعماالت، 
ــه  ــی ب ــان به تنهای ــالم و ایم ــرگاه اس ــترک اند و ه ــی مش ــان واژه های ــالم و ایم ــود اس ــوم می ش معل
 کار رونــد، هم معنــا خواهنــد بــود؛ امــا اگــر همنشــین شــدند، معنایــی متفــاوت خواهنــد داشــت؛ 
در ایــن صــورت، اســالم، عــام و ایمــان، خــاص و ارتبــاط ایــن دو بــا هــم عمــوم و خصــوص مطلــق 

اســت؛ لــذا هــر مؤمنــی مســلمان اســت ولــی هــر مســلمانی مؤمــن نیســت.

ِذیــَن  یَهــا الَّ
َ
از جملــه آیاتــی کــه ایمــان را بــه معنــای اســالم بــه کار بــرده اســت، تعابیــر مکــرر »یــا أ

1. ن.ک: مقدمه تحقیق
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ِذیــَن آََمُنــوا  یَهــا الَّ
َ
آََمُنــوا« اســت کــه مخاطــب آن عمــوم مســلمانان اند. بــر ایــن اســاس در آیــه »یــا أ

ــِه َو َرُســوِلِه َو اْلِکَتــاِب ...«) نســاء،136(، ایمــاِن بــار نخســت به مفهــوم اســالم آوردن و گام  آَِمُنــوا ِباللَّ
اول ورود بــه جرگــه مؤمنــان اســت، و فرمــان »آِمنــوا« بــه معنــای انتقــال از ظاهــر بــه باطــن، ثبــات 
و اســتمرار بــر تصدیــق نخســتین و ورود بــه همــه احــکام، شــعبه ها و ارکان ایمــان است)طبرســی، 
1415ق، ج3: 214؛ قرطبــی، 1364، ج5: 415؛ ابــن کثیــر، 1412ق، ج1: 579؛ طباطبایــی، 
ــِه  ــِبیِل اللَّ ــی َس ــْم ِف ــوا ِإَذا َضَرْبُت ــَن آََمُن ِذی ــا الَّ َه یُّ

َ
ــا أ ــات: »َی ــاب، آی ــن ب ــا، ج5: 111(. از همی بی ت

ــوَن  ــا اْلُمْؤِمُن َم ــاء،94(، »ِإنَّ ــَت ُمْؤِمًنا...«)نس ــاَلَم َلْس ــُم السَّ ــی ِإَلْیُک ْلَق
َ
ــْن أ ــوا ِلَم ــوا َواَل َتُقوُل ُن َفَتَبیَّ

ْوِلَیــاُء َبْعــٍض ... «)توبــه،71( و »... َوُتوُبــوا 
َ
ِإْخَوٌة«)حجــرات،10(، »َواْلُمْؤِمُنــوَن َواْلُمْؤِمَنــاُت َبْعُضُهــْم أ

َهــا اْلُمْؤِمُنــوَن ... «)نــور،31(، حــاوی ایــن موضــوع هســتند کــه برخورد اســالم  یُّ
َ
ــِه َجِمیًعــا أ ِإَلــی اللَّ

بــا مســلمانان برخــوردی مســامحه آمیز و تــوأم با پذیــرش اســالم حداقلی یعنــی اقرار به شــهادتین 
اســت. لــذا پیامبرnفرمــود: تــا جایــی مأمــور بــه مبــارزه ام تــا مــردم شــهادتین گویند)ابن بابویــه 
ــراد  ــی از اف ــگ، یک ــان جن ــامه در جری ــه أس ــاس هنگامی ک ــن اس ــر همی ، 1404ق، ج2: 70(. ب
ــه از  ــر اینک ــی ب ــامه را مبن ــذر اس ــا در آورد، پیامبرnع ــت از پ ــهادتین گف ــه ش ــا آنک ــمن را ب دش
تــرس کشته شــدن شــهادتین گفــت، نپذیرفــت و از او بازخواســت نمــود؛ فرمــود: مگــر قلبــش را 
شــکافتی؟)حاکم نیشــابوری، بی تــا، ج3: 116( و گاه به عکــس اســالم بــه کار رفتــه و مــراد ایمــان 
ــِه َواَل َخــْوٌف َعَلْیِهــْم َواَل  ْجــُرُه ِعْنَد َربِّ

َ
ــِه َوُهَو ُمْحِســٌن َفَلــُه أ ْســَلَم َوْجَهــُه ِللَّ

َ
اســت. در آیــات »َبَلــی َمــْن أ

ْنُتْم ُمْســِلُموَن«)بقره،132( 
َ
ــی ِبَهــا ِإْبَراِهیــُم ... َفــاَل َتُموُتــنَّ ِإالَّ َوأ ُهــْم َیْحَزُنوَن«)بقــره،112( و »و ََوصَّ

کــه ســخن از اســالم و نیکــوکاری اســت، بی تردیــد مشــتمل بــر ادعــای فــوق اســت. 

اّمــا در دســته ســوم از آیــات، به صراحــت، ایمــان، متفــاوت از اســالم و مرتبــه ای برتــر محســوب 
یَماُن  ــا یْدُخــِل اْلِ ْســَلْمَنا َوَلمَّ

َ
ــا ُقْل َلــْم ُتْؤِمُنــوا َوَلِکــْن ُقوُلوا أ ْعــَراُب آََمنَّ

َ
شــده اســت. آیــات: »َقاَلــِت اأْل

ــْم  ــا ُه ــِر َو َم ــْوِم الَِْخ ــِه َو ِباْلی ــا ِباللَّ ــوُل آََمنَّ ــْن یُق ــاِس م ــَن النَّ ــرات،14( و» ِم ــْم ...)حج ــی ُقُلوِبُک ِف
ِبُمْؤِمِنیَن«)بقــره،8(، حــاوی ایــن تفــاوت اســت.

از تأمــل در ایــن اســتعماالت معلــوم می شــود اســالم، تســلیم فکــری و زبانــی و ایمــان، تســلیم 
عملــی و بــه معنــای مقیدشــدن بــه انجــام عمــوم تکالیــف و فرایــض دینــی اســت)وحیدی 
مهرجــردی، 1394: 66( شــاید هــم بتــوان گفــت اســالم تســلیم ســطحی فکــری و زبانــی و ایمان 
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تســلیم عمیــق فکــری اســت؛ بــه گونــه ای کــه بــه   دنبــال آن اعضــا و جــوارح بــه حرکــت افتــاده و 
اقــدام بــه امتثــال اوامــر شــرعی کند)کلینــی، 1363، ج2: 25(.1 بــه عبــارت دیگــر، اســالم مرحله 
ابتدایــی و مقدماتــی ورود بــه عرصــه ایمــان اســت. یــک فــرد هر قــدر در عمل بــه واجبــات و فرایض 
ــا مرتکــب  ــر ایمــان می شــود و هــر انــدازه خــودداری نمــود و ی ــر باشــد، وارد مراحــل باالت جدی ت
معصیــت گشــت از دایــره ایمــان فاصلــه می گیــرد تــا جایــی کــه اگــر منکــر فرایــض گشــت از قیــد 

اســالم بیــرون و وارد قلمــرو کفــر می شــود)همان: 24(. 2

g3-2. آموزه ها و پیام های سخن امام رضا

 امــام رضــاg بــه واســطه اجــداد واالمقامــش از پیامبرn، خبــر »االیمــان معرفه بالقلــب و اقرار 
باللســان و عمــل بــاألرکان« را نقــل کــرده کــه واجد ســه فراز برجســته اســت.

3-2-1. معرفت قلبی

اهمیــت شــناخت و اطمینــان قلبــی و تکیــه بر»معرفــة بالقلــب«، از ایــن جهت اســت کــه موجب 
قناعــت و آرامــش دل می شــود و زمینــه را بــرای اقــدام و حرکــت دیگــر اعضــا فراهــم مــی آورد. از 
یَماِن...«)نحــل،106(، برمی آیــد کــه  ْکــِرَه َوَقْلُبــُه ُمْطَمِئــنٌّ ِباْلِ

ُ
برخــی آیــات قــرآن ماننــد »ِاالَّ َمــْن أ

شــناخت و قناعــت قلبــی اســاس ایمــان را تشــکیل می دهــد به گونــه ای کــه اگــر ایــن مهــم حاصل 
باشــد، گرچــه مؤمــن بــه اقتضــای شــرایط و در ظاهر)با تقیــه( کاری برخــالف معرفت قلبــی انجام 
دهــد، بنــای ایمــان او آســیب نمی بینــد. از ســوی دیگــر، طبــق رهنمود آیاتــی هماننــد »ِإَذا َجــاَءَك 

ــه  ــه ِإالَّ اللَّ ْن اَل ِإَل
َ
ــَهاَدُة أ ــاَلُم َش ــود: اِلْس ــرت فرم ــد حض ــؤال ش ــالم و ایمــان س ــاوت اس ــاره تف ــادق g در ب ــام ص ــه از ام 1. هنگامی ک

ــاِس واِلیَمــاُن اْلُهــَدی وَمــا  َمــاُء وَعَلْیــه َجــَرِت اْلَمَناِکــُح واْلَمَواِریــُث وَعَلــی َظاِهــِره َجَماَعــُة النَّ ْصِدیــُق ِبرســول اللهn ِبــه ُحِقَنــِت الدِّ والتَّ
ْرَفــُع ِمــَن اِلْســاَلِم ِبَدَرَجــٍة ِإنَّ اِلیَمــاَن ُیَشــاِرُك اِلْســاَلَم ِفــی 

َ
َیْثُبــُت ِفــی اْلُقُلــوِب ِمــْن ِصَفــِة اِلْســاَلِم وَمــا َظَهــَر ِمــَن اْلَعَمــِل ِبــه واِلیَمــاُن أ

َفــِة اِهــِر واِلْســاَلَم اَل ُیَشــاِرُك اِلیَمــاَن ِفــی اْلَباِطــِن و ِإِن اْجَتَمَعــا ِفــی اْلَقــْوِل والصِّ الظَّ
ْرَکاِن واِلیَمــاُن َبْعُضــه ِمــْن 

َ
َســاِن وَعْقــٌد ِفــی اْلَقْلــِب وَعَمــٌل ِبــاأل 2. امــام صــادقg در جــای دیگــر فرمــود: ... اِلیَمــاُن ُهــَو اِلْقــَراُر ِباللِّ

ــی َیُکــوَن ُمْســِلمًا  ْن َیُکــوَن ُمْؤِمنــًا واَل َیُکــوُن ُمْؤِمنــًا َحتَّ
َ
َبْعــٍض وُهــَو َداٌر وَکَذِلــَك اِلْســاَلُم َداٌر واْلُکْفــُر َداٌر َفَقــْد َیُکــوُن اْلَعْبــُد ُمْســِلمًا َقْبــَل أ

ِتــی  ْو َصِغیــَرًة ِمــْن َصَغاِئــِر اْلَمَعاِصــی الَّ
َ
َتــی اْلَعْبــُد َکِبیــَرًة ِمــْن َکَباِئــِر اْلَمَعاِصــی أ

َ
- َفاِلْســاَلُم َقْبــَل اِلیَمــاِن وُهــَو ُیَشــاِرُك اِلیَمــاَن َفــِإَذا أ

ــه َعــزَّ وَجــلَّ َعْنَهــا َکاَن َخاِرجــًا ِمــَن اِلیَمــاِن َســاِقطًا َعْنــه اْســُم اِلیَمــاِن وَثاِبتــًا َعَلْیــه اْســُم اِلْســاَلِم َفــِإْن َتــاَب واْســَتْغَفَر َعــاَد ِإَلــی  َنَهــی اللَّ
َداِر اِلیَمــاِن واَل ُیْخِرُجــه ِإَلــی اْلُکْفــِر ِإالَّ اْلُجُحــوُد ... .
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ــَن  ــَهُد ِإنَّ اْلُمَناِفِقی ــُه َیْش ــوُلُه َواللَّ ــَك َلَرُس ــُم ِإنَّ ــُه َیْعَل ــَك َلرســول الله َواللَّ ــَهُد ِإنَّ ــوا َنْش ــوَن َقاُل اْلُمَناِفُق
َلَکاِذُبوَن«)منافقــون،1(، اگــر بــاور قلبــی نباشــد ادعــای زبانــی و حّتــی عمــل جوارحــی، ســبب 
ورود بــه جمــع مؤمنــان نیســت. قــرآن می فرمایــد: ایمــان بایــد وارد قلــب شــود و اگــر چنین نباشــد 

عبــادت و بندگــی، جــّدی و پایــدار نخواهــد بود)حجــرات،14؛ حــّج،11(.

روایــت شــده اســت کــه امیــة بــن صلــت از رهگــذر مطالعه کتــب، بت پرســتی را تــرک کــرده، مژده 
بــه آمــدن پیامبرnمــی داد؛ اّمــا وقتــی شــنید کــه وی مبعــوث شــده اســت بــه جهــت حســادت، 
کافــر گشــت. حضــرت نیــز در ایــن  بــاره عبــارت: »آمــن لســانه )شــعره( و کفــر قلبه«)مجلســی، 

1403ق، ج22: 35؛ شوشــتری، 1418ق، ج12: 365( را بــر زبــان آورد.

3-2-2. اقرار زبانی

بــر اســاس گزینــۀ »و اقــرار باللســان«، بایــد آنچــه در دل اســت در ظاهــر نیــز تبلــور یابــد و بــر زبان 
هــم جــاری شــود؛ ایــن امــر جــز آنکــه تجّلــی ایمــان در عضــو فّعــال و مهــم زبــان اســت، ســبب 
تعمیــق بــاور قلبــی می شــود و به عــالوه موجــب نشــر و ترویــج ایمــان هــم می گــردد و شــخصیت و 
موقعیــت فــرد را در انظــار عــام و خــاص نشــان می دهــد. مطابــق آموزه هــای دینــی، ایمــان مؤمــن 
ــان و تجلــی داشــته باشــد و در جهــت تعمیــم فرهنــگ اســالمی  بایــد در سراســر وجــودش جری

حرکــت کنــد. البتــه عمومی تریــن روش بــرای تعمیــم و نشــر ایمــان، اظهــار بــه زبــان اســت.

ــوب  ــن محس ــم مؤم ــاز ه ــاورد ب ــان نی ــر زب ــی ب ــد ول ــته باش ــان داش ــر در دل ایم ــویی اگ  از س
ْنُفُســُهْم ...«)نمــل،14(، ایمــان درونــی کــه بــر 

َ
نمی شــود. طبــق آیــه »َوَجَحــُدوا ِبَهــا َواْســَتْیَقَنْتَها أ

زبــان جــاری نشــود چــون ایمــان یهود اســت که قــرآن آنــان را بی ایمــان دانســته اســت)بقره،146(
ــد  ــه پیامبرnقص ــی  ک ــود هنگام ــر می ش ــاره ذک ــن ب ــا: 157( در همی ــافعی، بی ت ــدی ش )زرن
کــرد »کعــب بــن اســید« را بــه قتــل رســاَند، کعــب ســخن یکــی از دانشــمندان یهــود مبنــی بــر 
پیامبــری حضــرت را بــه یــاد آورد و گفــت: اگــر تــرس از ایــن نبــود کــه یهــود بگویــد کعــب از تــرس 
مــرگ اقــرار بــه اســالم کــرده اســت بــه تــو ایمــان مــی آوردم. لکــن بــر آییــن یهــود زندگــی کــرده و 

می میرم)مجلســی، 1403ق، ج15: 206؛ شوشــتری، 1418ق، ج12: 366(.
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از یــک زاویــه، ایمــان درواقــع همــان قــول و عمــل اســت )ابن بابویــه ، 1361: 187( و می تــوان 
گفــت ایمــان، همــه اش عمــل است)مجلســی، 1403ق، ج66: 74( کنــش هر عضــو و جارحه ای 
ــا خــود اوســت؛ عمــل قلــب، معرفــت و شــناخت و عمــل زبــان، اعتــراف و تصریــح و  متناســب ب

عمــل دیگــر جــوارح، اقــدام اســت. 

3-2-3. عمل به ارکان

گام بعــدی در مراتــب ایمــان، رفتــار برخاســته از ایمــان و بــه عبارتــی نمــود یافتــن آنچــه در دل 
ــر اســاس ایمــان، ترویــج و تعمیــق بیشــتر  می گــذرد، در اعضــا و جــوارح اســت. نتیجــه اقــدام ب
ایمــان، هــم در شــخص فاعــل و هــم در ســطح جامعــه اســت. عمــل موجــب شــکل گیری شــاکله و 
رســوخ ایمــان می شــود؛ بلکــه حتــی نیــت عمــل، ســبب تشــکیل شــاکله می شــود. شــاید ســخن 
ــُة اْلَکاِفــِر َشــرٌّ ِمــْن َعَمِلــه وُکلُّ َعاِمــٍل َیْعَمــُل َعَلــی  ــُة اْلُمْؤِمــِن َخْیــٌر ِمــْن َعَمِلــه و ِنیَّ پیامبرn:»ِنیَّ
ِته«)کلینــی، 1363، ج2: 84(، حــاوی همیــن نکتــه باشــد. شــاکله بــه عمــل شــکل می  دهــد و  ِنیَّ
نیــت، جهــت عمــل را تعییــن می کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه هســتی سراســر زنــده و هوشــیار اســت 
و فرصــت زندگــی تنهــا ســرمایه انســانی بــرای ارائــه ارزش هــا، تمریــن تکلیــف و کســب آمادگــی 
اســت)نهج البالغه، 1387ق: 71(، انجــام واجبــات و پرهیــز از محرمــات واضح تریــن تجّلــی ایمان 
اســت؛ آن نحــوه تجلــی و ارائــه ای کــه به مراتــب گویاتــر و ماندگارتــر از بیــان و اقــرار زبانــی اســت.

اگــر مدعــی ایمــان بــه اوامــر شــرع عمــل نکنــد، اســاس دیــن داری و ایمــان او مــورد تردید اســت. 
چنیــن رفتــاری هماننــد رفتــار ابلیــس اســت کــه بــا وجــود اعتــراف بــه ربوبّیــت الهــی، راه عنــاد و 
ُهــْم  ْغِوَینَّ

ُ
ْرِض َوأَل

َ
َنــنَّ َلُهــْم ِفــی اأْل َزیِّ

ُ
ْغَوْیَتِنــی أَل

َ
لجــاج را پیــش گرفــت؛ و بــا عبــارت »َقــاَل َربِّ ِبَمــا أ

ــام  ــت ام ــذا در روای ــا: 157(. ل ــافعی، بی ت ــدی ش ــد ورزید)زرن ــرآن تأکی ــره،39( ، ب ْجَمِعیَن«)بق
َ
أ

صــادقg »َفَمــْن َتــَرَك َفِریَضــًة ِمــَن اْلُموَجَبــاِت َفَلــْم َیْعَمــْل ِبَهــا وَجَحَدَهــا َکاَن َکاِفرًا«)کلینــی، 
ــت و  ــر اس ــد، کاف ــکار نمای ــرک و ان ــی را ت ــس واجب ــه هرک ــده ک ــح ش 1363، ج2: 383(، تصری
هنگامی کــه نماینــدگان هــوازن شــرط کردنــد تا پیامبــرn آنــان را بــدون ادای نمــاز و زکات بپذیرد 
حضــرت بــا جمــالت: »إّنــه ال خیــر فــی دیــن ال رکــوع فیــه وال ســجود، أمــا والــذی نفســی بیــده 
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لیقیمــن الصــالة و لیؤتــن الــزکاة أو ألبعثــن إلیهــم رجاًل«)طوســی، 1414ق: 504؛ شوشــتری، 
1418ق، ج12: 367(، ســوگند یــاد نمــود کــه یــا بایــد اقامــه نمــاز و پرداخــت زکات کننــد یــا آنکــه 

بــا آنــان برخــورد خواهــد کــرد.

g4. شواهد صحت محتوایی کالم امام رضا

ــرار  ــد ق ــورد تأکی ــاg را م ــام رض ــث ام ــنت، حدی ــاب و س ــی در کت ــواهد فراوان ــات و ش متابع
می  دهنــد. 

4-1. شواهد قرآنی 

ــای  ــان« به گونه ه ــت »االیم ــوای روای ــت. محت ــالمی اس ــارف اس ــوب مع ــاس و چارچ ــرآن اس ق
ــت.  ــت آن اس ــار و اصال ــر اعتب ــی ب ــر دلیل ــن ام ــد دارد و ای ــم پیون ــرآن کری ــی از ق ــا آیات ــف ب مختل
شــماری از آیــات از چنــد الیگــی و ذومراتبــی ایمــان حکایــت دارد و نشــان می دهــد ایمــان امــری 

بســیط و تنهــا لقلقــۀ زبــان نیســت. برخــی شــواهد قرآنــی چنیــن اســت:

َل َعَلــی َرُســوِلِه َواْلِکَتاِب  ِذی َنــزَّ ــِه َوَرُســوِلِه َواْلِکَتــاِب الَّ ِذیــَن آََمُنــوا آَِمُنــوا ِباللَّ یَهــا الَّ
َ
الــف. در آیــۀ »یــا أ

ْنــَزَل ِمــْن َقْبــُل ...«)نســاء،136(، بــه کســانی کــه ایمــان آورده انــد و شــهادتین گفته انــد، 
َ
ــِذی أ الَّ

دســتور داده شــده کــه ایمــان آورنــد. بــا توجــه بــه قبــح تحصیــل حاصــل و پیراســتگی قــرآن از این 
معنــا، مــراد از ایمــان دوم دســتیابی بــه مراتــب باالتــر ایمــان اســت. لــذا در تفســیر ایــن آیــه آمــده 
اســت: ای مؤمنانــی کــه در ظاهــر و بــا اقــرار بــه خــدا و رســول ایمــان آوردیــد در باطــن هــم ایمــان 

آوریــد تــا باطــن شــما بــا ظاهرتــان هماهنــگ گردد)طبرســی، 1415ق، ج3: 214(.

یَمــاُن  ــا یْدُخــِل اْلِ ْســَلْمَنا َو َلمَّ
َ
ــا ُقــْل َلــْم ُتْؤِمُنــوا َو َلِکــْن ُقوُلــوا أ ْعــَراُب آََمنَّ

َ
ب. آیــه شــریفه »َقاَلــِت اأْل

ِفــی ُقُلوِبُکــْم ...«)حجــرات،14(، به صراحــت ادعــای ایمــان برخــی افــراد را رّد و تنها ادعای اســالم 
آنــان را می پذیــرد و نشــان می دهــد جــز ادعــای زبانــی و تصدیــق قلبــی، اعمــال و اقداماتــی بایــد 

انجــام شــود تــا بــه ایــن صــورت کفــر یــا ایمــان به روشــنی آشــکار گــردد.
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ــٌر  ــا َوَخی ــَك َثَواًب ــَد َربِّ ــٌر ِعْن ــاُت َخی اِلَح ــًدی َواْلَباِقیــاُت الصَّ ــَدْوا ُه ــَن اْهَت ِذی ــُه الَّ ــُد اللَّ ــه »َویِزی ج. آی
ا«)مریــم،76(، هدایــت و ایمــان را الزم و ملــزوم یکدیگــر قــرار داده و تأکید می کنــد، همان گونه  َمَردًّ
کــه ایمــان قابــل افزایــش اســت هدایــت نیــز افزایشــی اســت. ایــن آیــه ســخن از ذومراتبــی هدایت 
و افزایــش آن دارد؛ در تفســیر آن آمــده اســت: مــراد از افزایــش هدایــت از ســوی خــدا باالبــردن 
درجــه ایمانشــان از ســوی پــروردگار اســت و هدایــت و ایمــان مرتبــه دارد)طباطبایی، بی تــا، ج18: 

.)236

ــات از پیشــامد تحــول، اختــالف ظاهــر و باطــن انســان و اصالــت باطــن ســخن  تعــدادی از آی
می گوینــد و تصریــح می کننــد اگــر فــردی در باطــن مؤمــن باشــد ولــی در ظاهــر بــه  ناچــار کفــر 
ــه نفــاق و  ــد، محکــوم ب ــا اگــر برخــالف ظاهــر، در دل کفــر ورزی ورزد، حکــم او ایمــان اســت؛ ام
کفــر اســت و اگــر در دل یقیــن داشــت ولــی بــا وجــود اختیــار، در ظاهــر کفــر ورزیــد بــاز هــم کافــر 

خواهــد بــود:

یَمــاِن َوَلِکــْن َمــْن  ْکــِرَه َوَقْلُبــُه ُمْطَمِئــنٌّ ِباْلِ
ُ
ــِه ِمــْن َبْعــِد ِإیَماِنــِه ِإالَّ َمــْن أ الــف. در آیــه »َمــْن َکَفــَر ِباللَّ

ــَذاٌب َعِظیٌم«)نحــل،106(، می فرمایــد:  ــْم َع ــِه َوَلُه ــَن اللَّ ــْم َغَضــٌب ِم ــِر َصــْدًرا َفَعَلیِه ــَرَح ِباْلُکْف َش
ــد  ــت، می توان ــان اس ــد ایم ــش پایبن ــه دل ــی ک ــاص، در حال ــرایط خ ــار و در ش ــت فش ــِن تح مؤم
تظاهــر بــه همراهــی بــا غیــر مؤمــن کنــد و خــود را از خطــر برهانــد. از آیــه معلــوم می شــود ایمــان و 
اطمینــان قلبــی مهم تــر اســت؛ بــه گونــه ای کــه اگــر هــم نتوانــد آن را بــه زبــان آورد، ایمانــش دچار 

مشــکل نخواهــد شــد.

ِو اْدَفُعــوا َقاُلوا 
َ
ــِه أ ِذیــَن َناَفُقــوا َوِقیــَل َلُهــْم َتَعاَلــْوا َقاِتُلــوا ِفی َســِبیِل اللَّ ب. در آیــه شــریفه »َوِلیْعَلــَم الَّ

ْفواِهِهــْم َمــا َلیــَس 
َ
یَمــاِن یُقوُلــوَن ِبأ ْقــَرُب ِمْنُهــْم ِلْلِ

َ
َبْعَناُکــْم ُهــْم ِلْلُکْفــِر یْوَمِئــٍذ أ ــْو َنْعَلــُم ِقَتــااًل اَلتَّ َل

ْعَلــُم ِبَمــا یْکُتُمــوَن«)آل عمــران،167(، شــرط ایمــان و فاصله گرفتــن از نفــاق، 
َ
ــُه أ ِفــی ُقُلوِبِهــْم َواللَّ

همداســتانی زبــان و قلــب و تجّلــی بــاور در عمــل اســت؛ زیــرا تنهــا خــدا عالــم بــه نهــان و باطــن 
افــراد اســت؛ آگاهــی دیگــران از صداقــت و ایمــان مدعیــان جز از طریــق مالحظه اعمال، نیســت. 
لــذا اگــر عمــل از ایمــان جــدا باشــد راهــی بــرای بازشناســی منافــق از مؤمــن باقــی نمی مانــد. 
در تفســیر آیــه فــوق آمــده اســت: آنــان کــه بــه زبــان ایمــان آورده انــد ولــی در دل مؤمــن نیســتند، 
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ــی، 1409ق، ج3: 592(. ــد )طوس ــان منافقان ان هم

ــره،8(،  ــْم ِبُمْؤِمِنیَن«)بق ــا ُه ــِر َو َم ــْوِم الَِْخ ــِه َو ِباْلی ــا ِباللَّ ــوُل آََمنَّ ــْن یُق ــاِس َم ــَن النَّ ــه »َو ِم ج. آی
در مقــام معرفــی منافقــان اســت کــه بــه ظاهــر ادعــای ایمــان دارنــد؛ قــرآن ایشــان را کــه در دل 
ایمــان نداشــتند غیــر مؤمــن خوانــده اســت. قرطبــی گویــد: ایــن آیــه پاســخی بــه بــاور کرامیــان 
اســت کــه گوینــد: ایمــان تنهــا قــول بــه زبــان اســت و اعتقــاد قلبــی نمی خواهــد. ایشــان بــرای 
ْنَهــاُر َخاِلِدیــَن ِفیَهــا 

َ
ــاٍت َتْجــِری ِمــْن َتْحِتَهــا اأْل ــُه ِبَمــا َقاُلــوا َجنَّ َثاَبُهــُم اللَّ

َ
صحــت باورشــان بــه آیــه »َفأ

َو َذِلــَك َجــَزاُء اْلُمْحِســِنیَن«1 )مائــده،85( اســتدالل کرده انــد و گفته انــد آیــه بــه آنچــه در دل دارنــد 
نپرداختــه اســت و پیامبرnهــم فرمــود: مأمــور شــدم تــا جایــی پیــکار کنــم کــه شــهادتین را بــر 
زبــان جــاری کننــد. ایــن بــاور کرامیــان کوته بینــی، جمــود و رهاســاختن دیــدگاه قــرآن و ســنت 
اســت کــه عــالوه بــر ادعــای قولــی، عمــل را هــم درخواســت کــرده اســت. آنچــه را ابــن کــرام گفتــه 

اســت همــان نفــاق اســت)قرطبی، 1364، ج1: 192(.

ــُة  ــَف َکاَن َعاِقَب ــْر َکی ا َفاْنُظ ــوًّ ــا َوُعُل ــُهْم ُظْلًم ْنُفُس
َ
ــَتیَقَنْتَها أ ــا َواْس ــُدوا ِبَه ــریفه »َوَجَح ــه ش د. در آی

اْلُمْفِســِدیَن«)نمل،14(، تصریــح شــده کــه یقیــن قلبــی لزومــًا موجب اعتراف بــه زبــان و در نتیجه 
ایمــان و نجــات انســان نیســت. بلکــه ممکــن اســت بــا انــکار زبانــی همــراه باشــد و ســبب افســاد و 

گمراهــی شــود.

ــف،30،  ــراف،42، که ــن،58، اع ــره،25، موم ــون بق ــددی چ ــات متع ــد، آی ــه آم ــر آنچ ــالوه ب ع
ــا ترجیع بندهــای پرشــمار در  ــد؛ ی ــح دارن ــا عمــل صال یونــس،9 کــه ســخن از مالزمــت ایمــان ب
آیاتــی چــون بقــره،256، حــج،61 و 75، لقمــان،28، مجادلــه،1 و حجــرات،1 کــه خداونــد را بــا 
اوصــاِف مشــعر بــه توجــه او بــه اعمــال مختلــف، بــا تعابیــر »ســمیع«، »بصیــر« و »علیــم« نشــان 
می دهــد؛ و یــا آیاتــی چــون نحــل،78 کــه بــه اهمیــت ســمع و بصــر توجــه داده اســت، شــواهد 

دیگــری بــر اصالــت حدیــث »االیمــان« و ضــرورت همراهــی ایمــان بــا عمــل اســت.

1. بــه پــاداش ایــن ســخن کــه گفتنــد، خــدا آنــان را بــه بهشــت هایی کــه در آن نهرهــا روان اســت پــاداش داد. در آن جاودان انــد و ایــن 
اســت پــاداش نیکــوکاران.
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4-2. شواهد روایی

ــا انــدک تفاوت هایــی از طریــق مختلــف وارد شــده  ــا محتوایــش ب متــن حدیــث »االیمــان«، و ی
اســت کــه بــه بعضــی از آن مــوارد، در مبحــث »تخریــج ُطــرق« اشــاره شــد. اکنــون بــه شــماری 

ــود: ــاره می ش ــز اش ــر نی دیگ

و عمــل  باللســان  نطــق  و  بالقلــب  »االیمــان عقــد  پیامبــر گرامــیnدر حدیــث  الــف. 
باألرکان«)خطیــب بغــدادی، 1417ق، ج10: 243(؛ ایمــان را بــه پیمــان قلبــی، ســخن بــه زبــان و 

ــت. ــوده اس ــیر نم ــوارح، تفس ــا و ج ــا اعض ــل ب عم

ب. از ابــوذر نقــل اســت کــه از رســول خــداnدر ارتبــاط بــا آنچــه موجــب نجــات از آتــش اســت 
پرســید و حضــرت عــالوه بــر ایمــان از عمــل نیــز یــاد نمــود. » ... قــال أبــوذر : ســألت رســول اللــه 
صلــی اللــه علیــه وســلم : مــاذا ینجــی العبــد من النــار؟ فقــال: االیمــان باللــه، قال: قلت: حســبی 
اللــه أو مــع االیمــان عمــل، فقــال: »ترضــخ ممــا رزقــك اللــه أو یرضــخ ممــا رزقــه الله«)ابــن ابــی 

شــیبة، 1409ق، ج7: 214 ؛ بیهقــی، 1410ق، ج3: 203(.

ــردار؟  ــدون ک ــار ب ــا گفت ــت ی ــردار اس ــار و ک ــان گفت ــا ایم ــد: آی ــؤال ش ــیg س ــام عل ج. از ام
ــاألرکان و هــو عمــل  ســان، و عمــل ب ــا عبارت:»االیمــان تصدیــق بالجنــان و إقــرار باللَّ امــامg ب
ــب،  ــه قل ــق ب ــان تصدی ــد، ایم ــخ می ده ــی، 1403ق، ج66: 74 و ج90: 49(، پاس ه«)مجلس کلَّ

ــدن اســت و در واقــع، ایمــان همــه اش عمــل اســت. ــا ارکان ب ــان و عمــل ب ــه زب ــراف ب اعت

عبــارات بعضــی از روایــات نیــز گرچــه متفــاوت می نمایــد ولــی بــا حدیــث »االیمــان« هم خانــواده 
و در ارتبــاط معنایــی اســت. ازجملــه چنیــن آمده اســت:

الــف. رســول  خــدا nدر حدیــث: »الیمــان مــا وقــر فــی القلــوب و صدقتــه األعمــال، و الســالم 
مــا جــری علــی اللســان وحلــت بــه المناکحــة« )کلینــی، 1363، ج2: 26(، فرموده انــد: ایمــان 
چیــزی اســت کــه در دل نشســته و توســط رفتــار تصدیــق شــود و اســالم آن چیــزی اســت کــه بــر 

زبــان جــاری شــده و بــا آن ازدواج حــالل می گــردد.
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ب. همچنیــن ایشــان  در خبــر: »لیــس الیمــان بالتحّلــی وال بالتمنــی، ولکــن الیمــان مــا خلص 
ــای  ــی، 1410ق، ج1: 80( ، پ ــه ، 1361: 187؛ بیهق ــه األعمال«)ابن بابوی ــب و صدق ــی القل ف
فشــرده کــه ایمــان بــه آراســتگی ظاهــری و آرزو نیســت، بلکــه حقیقتــی اســت کــه در دل بنشــیند 

و بــا اعمــال تأییــد گــردد.

ج. اباصلــت نقــل می کنــد کــه امــام علــی بــن موســی الرضــاg از طریــق پدرانــش از پیامبــر
nبــرای مــا گفــت: »االیمــان قــول مقــول و عمــل معمــول و عرفــان العقــول ... فقــال لــی أحمــد: 
ــده و  ــخن گفته ش ــان س ــوا«؛ ایم ــن ألفاق ــی المجانی ــناد عل ــذا االس ــرئ به ــو ق ــت، ل ــا الصل ــا أب ی
عمــل انجــام  یافتــه و شــناخت خردهاســت ... احمــد حنبــل گفــت: ای اباصلــت اگــر ایــن ســند 
بــر دیوانــگان خوانــده شــود، به هــوش شوند)طوســی، 1414ق: 36(. ثعلبــی حدیــث مذکــور را از 

طریــق امــام ســجادg نقــل کــرده اســت)ثعلبی، 1422ق، ج1: 147(.

ــی  ــوَن ِف الَّ َیُک
َ
ــاُن ... أ ــود: »اِلیَم ــیg فرم ــام عل ــه ام ــت ک ــم اس ــی مه ــا جای ــل ت ــئله عم مس

ــه،  ــل کنی)نهج البالغ ــی عم ــه گوی ــه هرچ ــت ک ــان آن اس ــَك«؛ ایم ــْن َعَمِل ــٌل َع ــَك َفْض َحِدیِث
1387ق: 556(. و امــام صــادقg گفتــه اســت: »فمــن أقــر بدیــن اللــه فهــو مســلم و مــن عمــل 
بمــا أمــر اللــه عزوجــل بــه فهــو مؤمــن«؛ هرکــه به دیــن اقــرار نمایــد مســلمان اســت و هرکه بــه آنچه 

خــدای عزوجــل فرمــان داد عمــل کنــد، مؤمــن باشــد)کلینی، 1363، ج2: 38(. 

ــم  ــت دارد و حاک ــل حکای ــا عم ــتگی آن ب ــان و پیوس ــر ایم ــی ام ــات از پیچیدگ ــه روای ــن نمون ای
نیشــابوری آورده اســت کــه ایمــان قابــل ضعــف و قــوت اســت و بــا تهلیــل تجدیــد می شــود)حاکم 

نیشــابوری، بی تــا، ج4: 256(. 

5. دیدگاه اصحاب مذاهب درباره رابطه ایمان و عمل 

عمــوم اصحــاب مذاهــب اســالمی مانند ســلفیه، معتزلــه، اشــاعره و امامیــه بر ضــرورت همراهی 
عمــل بــا اقــرار زبانــی و تصدیــق قلبــی اتفاق نظــر دارنــد؛ چــه اینکــه عمــل جــزو ایمــان باشــد یــا 
ــا آنجــا پیــش رفتــه کــه عمــل را از ایمــان جدانشــدنی دانســته اند؛  ــوازم آن. برخــی ایشــان ت از ل
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گفته انــد: عمــل شــرط الزم و غیرقابــل تفکیــک بــرای ایمــان اســت و از جایــی کــه اســالم و ایمــان 
بــه نحــو جانشــین یکدیگــر اســتعمال گشــته اند، بــه یــک معنــی بــوده قیــد عمــل در هر دو، شــرط 
اســت. لــذا تــارک عمــل بــه فرایــض نــه مؤمــن اســت و نــه مســلمان )ابــن ابــی الحدیــد، 1378ق، 

ج18: 313 و ج19: 51(.

در ایــن میــان مرجئــه، دیدگاه هــای متفاوتــی دارنــد؛ ایــن گــروه کــه طیــف متنوعــی را تشــکیل 
می دهنــد شــرط اقــدام و عمــل را در تحقــق ایمــان اضافــی دانســته اند و در مــورد عــدم جزئّیــت و 
اشــتراط عمــل بــرای ایمــان بــا هــم مشــترک اند، اّمــا در ارتبــاط بــا دیگــر اجــزا، اختــالف کرده انــد. 
عمــوم مرجیــان ایمــان را بــه معنــای معرفت و تصدیــق و احیانــًا برخــی اقدامــات گفته اند)وحیدی 
مهرجــردی، 1394: 79 و 81(. حنفی هــا ایمــان را معرفــت خــدا و پیامبــرnو اقــرار زبانــی 
ــه معرفــت  به طــور کلــی دانســته اند) همــان: 85(. ایــن در حالــی  اســت کــه جهمیــه ایمــان را ب
قلبــی منحصــر کرده انــد؛ هرچنــد فــرد اظهــار کفــر کنــد. فرقــه کرامــی آن را ویــژه اقــرار زبانــی 
ســاخته اند؛ هرچنــد فــرد برخــالف آن عمــل کنــد. بــر ایــن اســاس ابتــدا کرامّیــه و ســپس جهمیــه 
بیشــترین فاصلــه فکــری را بــا عمــوم مســلمانان دارند)ابــن حــزم، 1320ق، ج4: 204؛ قرطبــی، 

ــردی،1394: 77 و 87(. ــدی مهرج ــا، ج13: 292؛ وحی ــقالنی، بی ت 1364، ج1: 192؛ عس

ــف اســالمی، جــز  ــذا اهــل مذاهــب مختل ــه ایمــان امــری قلبــی اســت؛ ل ــد ک ــان می نمای چن
کرامیــان ایمــان را همــان تصدیــق قلبــی دانســته اند. ابــن تیمیــه گفتــه اســت: اینکه ایمــان همان 
معرفــت قلبــی باشــد ســخن بســیاری از اســالف چــون مالــک انــس اســت)ابن تیمیــه، 1408ق، 
ــیخ  ــی و ش ــید مرتض ــد، س ــیخ مفی ــون ش ــه چ ــی از امامی ج6: 512 و ج7: 144 و 437(. بزرگان
طوســی نیــز ایمــان را امــری قلبــی تعریــف کرده انــد )وحیــدی مهرجــردی، 1394: 149، 150 
و 152(. بی تردیــد اگــر شــیخ مفیــد و شــاگردانش هــم ایمــان را تصدیــق قلبــی خوانــده و از عمــل 
نگفته انــد، مرادشــان اصــل و اســاس و مرتبــه باطنــی و عمیــق ایمــان یعنــی تصدیــق قلبــی بــوده 

اســت کــه آثــارش در ظاهــر هــم بــروز می کند)همــان: 148(.

ــه معنــای معرفــت و تصدیــق قلبــی، امــری باطنــی اســت کــه تنهــا  گرچــه حقیقــت ایمــان، ب
خداونــد بــه آن آگاه اســت؛ ولــی آنچــه در ایــن دنیــا قابــل راســتی آزمایی و داوری عمومــی اســت، 
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تجلیــات و تبلورهایــی اســت کــه ممکــن اســت از باطــن برخاســته باشــد و در محاســبات عمومــی 
دنیایــی به حســاب آیــد؛ یعنــی آنچــه بــر زبــان جــاری می شــود و توســط اعضــا و جــوارح، بــا اقــدام 
یــا امتنــاع بــه نمایــش درمی آیــد. بــر همیــن اســاس، داوری در دار دنیــا و در تعامــل بــا مســلمانان 
بــا توجــه بــه ظواهــر اســت؛ حّتــی رســول گرامــیnو خانــدان آن حضــرت که بــا علم و فهــم الهی 
خــود قــادر بــر اخبــار از باطــن افــراد هســتند، مأمور بــه ظاهرند؛ حضــرت مأموریت رســالی خــود را 
در اصــل، واداشــتن مــردم بــه اقــرار بــه شــهادتین دانســته اســت ) ابن بابویــه ، 1404ق، ج2: 70(.

مطابــق شــماری از آیــات و روایــات، ایمــان معنــا و مفهومــی فراتــر از امــری قلبــی دارد. در ایــن 
ــرار  ــی، اق ــت قلب ــه گانه )معرف ــا س ــل( ی ــول و عم ــه )ق ــی دوگان ــان اجزای ــتعماالت، ایم ــه اس نمون
لســانی و عمــل( دارد کــه مؤمنــان بــا توجــه بــه آن مــوارد در موضــع اعتماد، استشــهاد و ســتایش یا 
مــورد مجــازات و ســرزنش واقــع می شــوند. از ایــن ایمــان کــه در سراســر وجــود مؤمــن تجّلــی دارد 
بــه ایمــان کامل)راونــدی، 1406ق، ج3: 349( باطنــی، حقیقی)طبرســی، 1415ق، ج3: 214( 
و اصطالحــی یــاد می شــود. از بخــاری نقــل اســت کــه گفــت: بیــش از هــزار دانشــمند را دیــدم کــه 

هــم رأی می گفتنــد: ایمــان قــول و عمــل است)ســقاف، 1416ق: 96(.

بــه  نظــر می آیــد بــرای فهــم صحیــح مــراد از »ایمــان« بایــد میــان اســتعمال لغــوی بــا اســتعمال 
اصطالحــی و کالمــی آن تفکیــک کــرد؛ عــالوه بــر آن بایــد توجــه داشــت کــه اگــر ایمــان بــه معنای 
تصدیــق قلبــی و اطمینــان دل نیــز دانســته شــود و ایــن تصدیــق قلبــی جــّدی باشــد، اعضــا و 
جــوارح بــه کار می افتنــد و آثــارش در افعــال تجلــی می یابــد. در روایــت چنیــن آمــده اســت: پیامبر
nفرمــود: ایمــان امــری اســت که در دل نشســته و بــا عمل تصدیــق گردد)کلینــی، 1363، ج2: 

ــی، 1410ق، ج1: 80(. ــه ، 1361: 187؛ بیهق 26؛ ابن بابوی

میــان ایمــان و عمــل ارتبــاط متقابــل وجــود دارد؛ به گونــه ای کــه هــر یــک نشــان از دیگــری دارد 
و بــه آن می خواند)حجــرات،15( از ســویی نبایــد غفلــت کــرد کــه بی عملــی حاکــی از بی ایمانــی 
اســت و گرچــه عمــل بــه اوامــر شــریعت در کنــار اقــرار بــه زبــان ممکــن اســت نشــانه ای از ایمــان به 
معنــای اطمینــان قلبــی داشــته باشــد؛ امــا انجــام هــر عمــل شــرعی دلیــل بــر ایمــان و اطمینــان 
ــه  ــه اینک ــت و ن ــان اس ــل ایم ــان بی عم ــه ایم ــاده انگاری ها ن ــی س ــالف برخ ــت؛ برخ ــی نیس قلب
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عمــل لزومــًا نشــانگر ایمــان باشــد.

بررســی و تحلیــل آیــات و روایــات مرتبــط، نشــان می دهــد ایمــان دارای مراتب است)نســاء،136، 
مریــم،76 و محمــد،17( و مــراد از ایمــان در روایــت »االیمــان«، ایمــان کامــل و حقیقــی اســت کــه 
وصفــش حــذف شــده اســت)راوندی، 1406ق، ج3: 349(. البتــه ایمــان بــرای حداقــل مراتب که 
اقــرار زبانــی باشــد، هــم اســتعمال شــده اســت. لــذا گفتــه شــده اســت: عمــل داخــل در حقیقــت 
ایمــان نیســت، زیــرا روایــت گویــد: ایمــان به ســوی عمــل صالــح می خوانــد و عمــل صالــح دلیــل 

ایمــان اســت)مازندرانی، 1421ق، ج1: 215(.

تأمــل در اقــوال و مواضــع مرجئــه نشــان می دهــد برخــالف آنچــه معمــواًل مخالفــان بــه عمــوم 
ایشــان نســبت داده انــد مبنــی بــر اینکــه اینــان بــه  تمامــت عمــل را بیــرون از ایمــان دانســته اند، 
پــاره ای اظهــارات اهــل ارجــاء، نشــانۀ توجــه آنــان بــه جنبــه عملــی ایمــان اســت. لذا شــاید ســبب 
ــدون  ــل ب ــی عم ــان و بی ارزش ــت ایم ــه اهمی ــان ب ــه ایش ــان، توج ــل از ایم ــک عم ــه تفکی ــول ب ق
ایمــان بــوده اســت؛ یعنــی تأکیــد بــر نیــت و قلــب و تقــدم ایمــان بــر عمــل کــه در روایــت »اّنمــا 
االعمــال بالنیــات« به صراحــت آمــده اســت)وحیدی مهرجــردی، 1394: 103(. عمــوم ایشــان، 
مرتبــه ای ثانــوی بــرای عمــل قائــل بــوده ســخن از ارتــکاب و مرتکــب و نابرابــری گناهــکار بــا مؤمــن 
ــار و  ــی آث ــان: 98 و 102(. حت ــا می یابند)هم ــل معن ــا عم ــاط ب ــور در ارتب ــن ام ــه ای ــته اند ک داش
رفتــار »ابــن کــرام« هــم کــه آکنــده از وعــظ و ارشــاد اســت به روشــنی گواهــی می دهنــد کــه وی 
راه نجــات و رشــد را در عمــل و اقــدام می دیــده اســت؛ او ازجملــه گفتــه اســت: خداونــد علــم را 
ــه نقصــان روزی ات  ــو راضــی ب ــه کــه ت ــده اســت ... ای نفــس همــان گون ــرای به کاربســتن آفری ب
ــی،  ــفیعی کدکن ــرد )ش ــل را نمی پذی ــان عم ــو نقص ــم از ت ــدا ه ــوی خ ــروردگار نمی ش ــوی پ از س

.)14-5  :1385

بــا ایــن وصــف چنــان می نمایــد که علــت اهتمام خــاص معصومــان به امــر مرجئــه و روشــنگری در 
ایــن جهــت بــا امثــال حدیــث »االیمــان«، خطــرات رواج ایــن نمونــه باورها، تأثیــر بر فرهنگ اســالمی 
و ســوء اســتفاده زمامــداران فاســق از باورهایــی چــون جدایــی ایمــان از عمــل، عدم ضرر گنــاه کبیره 

بــه ایمــان و تأخیــر در داوری بــر اســاس رفتار بــوده اســت)وحیدی مهرجــردی، 1394: 159(.
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6. نتیجه

ــی و  ــری باطن ــه ام ــی ک ــق قلب ــد و تصدی ــای عق ــه معن ــان ب ــات، ایم ــی روای ــه در برخ 1. گرچ
هماهنــگ بــا معنــای لغــوی اســت، اســتعمال شــده اســت، اّمــا روایت»الیمــان معرفــة بالقلــب و 
إقــرار باللســان و عمــل بــاألرکان«، دارای انــواع گوناگــون متابعــات و شــواهد قرآنــی و روایــی بــوده و 

ــد. ــه شــمار می آی از ایــن رهگــذر، روایتــی صحیــح ب

ــبب  ــه س ــت ک ــی اس ــی و کالم ــل اصطالح ــان کام ــان«، ایم ــت »االیم ــر روای ــد نظ ــان م 2. ایم
ســعادت در دو دنیــا می شــود؛ ایمانــی کــه در سراســر وجــود، اعــم از دل، زبــان و رفتــار و متناســب 

بــا هــر عضــوی تحقــق و نمــود یابــد. 

ــث  ــارۀ حدی ــتانی درب ــتی سجس ــان بس ــن حّب ــتانی و اب ــی داوود سجس ــن اب ــالف اب 3. در اخت
»االیمــان«، بی تردیــد ســخن و رویکــرد ابــن ابــی داوود، دارای صبغــه پژوهــش و واقع بینــی اســت و 

تخطئــه ابــن حّبــان خطاســت.

ــا مخاطــرات بی عملــی و ســوء اســتفاده زمامــداران  4. ســبب صــدور خبــر »االیمــان« مقابلــه ب
فاســق از اندیشــه جدایــی ایمــان از عمــل بــوده اســت.
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