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  چکیده

، تصـدیق و بـاور داشـتن اسـت؛ و در     »ایمـان «لغـوی   از دیدگاه خواجه نصـیر، معنـای  

است به طوری که اولی بـدون دومـی و دومـی بـدون     » تصدیق قلبی و زبانی«اصطالح، 

به نظر خواجه نصیر، ایمان ظنّی و تقلیدی در سلسـله مراتـب ایمـان    . اولی کافی نیست

ینـی، بـاالترین مرتبـۀ    باشند اما ایمان یق قرار دارند و هر دو، جزء مراتب پایین ایمان می

ایشان معتقد است اسالم و ایمان، از جهتی مغایر و از جهتی مشـابه و عـین   . ایمان است

از ایمان است ولـی بـا توجـه بـه مفـاد و       لذا به لحاظ حکم، اسالم أعم. یکدیگر هستند

» ایمـان «از مفهـوم  » عمل«همچنین . مضمون برخی از آیات قرآن، اسالم و ایمان برابرند

عطف گردیـده و ایـن، دلیلـی    » ایمان«به » عمل«ج است؛ زیرا در آیات قرآن مجید، خار

  .نسبت به ایمان» عمل«است بر بیرونی بودن 
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  مقدمه

هر یک از یکی از مباحث و مسائل مهم کالمی در میان » ایمان«از دیر باز، معنا و مفهوم 

ها، تحت تأثیر آیات و اخبـار و  متکلمان اسالمی بوده است؛ به طوری که هر یک از آن

های تفسیری، معنا و مفهوم خاصی را دربارۀ  های فکری خویش و نیز نوع برداشت مشرب

  .اند اسالمی تبیین نموده و پیرامون آن به بحث و بررسی پرداخته -این مقولۀ دینی

ش این بحث، اختالفات زیادی میان متکلمان رخ داده است؛ بعضی دربارۀ زمان پیدای

، 38-37، صص 1358، طوسی(دهند  نسبت می) ع(آن را به دوران ظهور حضرت عیسی

و نـزول قـرآن   ) ص(الشأن اسالم؛ بعضی آن را به زمان بعثت پیامبر عظیم)مقدمۀ مترجم

ای دیگر معتقدند بحث  ه؛ عد)، مقدمۀ مترجم38-37، صص 1358، طوسی(زنند  پیوند می

و کشـتن و اسـارت و    ةایمان و کفر، از زمان حکومت ابوبکر و جنگ او با مانع الزکـو 

غارت اموال قبایلی از عرب که از دادن زکات خودداری کردند، پیدا شد؛ و گروهی دیگر 

اند که باب این بحث، از زمان قتل عثمان گشوده شد و سرکشی اصحاب جمـل و  بر آن

و معاویه و عثمان از طرف خوارج، به ایـن بحـث   ) ع(نگ صفین و تکفیر علیواقعۀ ج

و قتل عام اهل مدینه، گسترۀ این جدال بیشتر گردید ) ع(دامن زد و با شهادت امام حسین

  ).، مقدمۀ مترجم38-37، صص 1358 طوسی،(

، از حوصلۀ این نوشتار خارج است؛ »ایمان«به هر حال، بحث تاریخی دربارۀ مفهوم 

از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی » ایمان«و آنچه ما در پی آن هستیم، بررسی چیستی 

است؛ چرا که ایشان، به عنوان متکّلمی زبردست و فیلسوفی فرهیخته، ضمن برخورداری 

از قدرت تحلیل و استنتاج برهانی مستحکم، با استفاده از آیات و اخبار و تحـت تـأثیر   

توانسته است آثاری وزین و ارزشمند در زمینۀ کالم شـیعی   آرای متکلّمان قبل از خود،

بنابراین در نوشتار حاضر، پیرامون . است» تجرید االعتقاد«ها ترین آنخلق نماید که مهم

  :گیرد های زیر مورد بحث و بررسی قرار می ، پرسش»ایمان«دیدگاه خواجه نصیر در باب 

  چیست؟ معنا و ماهیت ایمان از دیدگاه خواجه نصیر) 1

  کند؟ ی و تقلیدی را چگونه تبیین میایمان ظنّنصیر خواجه ) 2

  ؟استدارای چه مراتب و درجاتی نصیر، ایمان از نگاه خواجه ) 3

  آیا عمل از ارکان ایمان است؟نصیر، به نظر خواجه ) 4

 است؟ کردهچگونه تبیین  را با اسالم خواجۀ طوسی، حقیقت ایمان و رابطۀ آن) 5
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  طوسی از دیدگاه خواجۀ» ایمان«هوم و مف معنا. 1

و تعیین حدود آن و مسائلی » ایمان«خواجه نصیر، برای بیان معنا و مفهوم لغوی و ماهوی 

بـه بحـث   » اسـماء و احکـام  «که به این واژه وابسته است، در بخشی جداگانه با عنوان 

یش بـر  زاده آملـی در تعلیقـۀ خـو   اهللا حسنآیت). 632، ص1407حلّی، (پرداخته است 

مؤمن، مسلمان، کافر، فاسق، منافق و احکام «، منظور از اسماء و احکام را »کشف المراد«

بنابراین برای تبیین دیدگاه خواجه نصـیر دربـارۀ ایمـان، در گـام     . کند معرفی می» هاآن

  .نخست باید با معنای لغوی ایمان آشنا شده، سپس به تبیین معنای اصطالحی آن بپردازیم

  »ایمان«ي لغوي معنا. 1-1

در ؛ اسـت » داشتن باور«یعنی » تصدیق« ،»ایمان«معنای لغوی ، یطوس ۀاز دیدگاه خواج

 ،به عنوان نمونه. کنندشویم که چنین معنایی را افاده میآثار ایشان، با عباراتی مواجه می

ـ (» ... .االیمانُ التَّصدیقُ بــ «: گویدمی» تجرید االعتقاد«در کتاب   ؛)632ص، 1407ی، حلّ

همین معنـا را  نیز » آغاز و انجام« و رسالۀ» اوصاف االشراف«ش نظیر در دیگر آثار خوی

، 1374، نصـیرالدین طوسـی   ؛9ص، 1373، الدین طوسـی نصـیر ( ه اسـت دیـ گرد ر متذکّ

تصدیق و «ذارده و آن را ه گصح نیز ایشان بر این معنا »لنقد المحص«در کتاب  .)17ص

  .)401ص، 1405، ین طوسینصیرالد(خوانده است » باور

  »ایمان«معناي اصطالحی . 1-2

پس از آشنایی با مفهوم لغوی ایمان، به کند و کاو دربارۀ معنای اصطالحی این مقوله از 

های مختلفی را  ایشان، در مکتوبات متعدد خویش، دیدگاه. پردازیم نگاه خواجه نصیر می

  .دهیمها را توضیح میامه، هر یک از آندربارۀ معنای اصطالحی ایمان بیان نموده که در اد

  با نظر به مقومات مفهومی »ایمان«معناي اصطالحی . 1-2-1

در نخستین گام، خواجه نصیر با توجه به مقومات مفهومی ایمـان، تعریفـی را بـرای آن    

از دو جزء اساسی یا دو رکن اصیل تشکیل شـده  » ایمان«در نگاه وی، . ارائه کرده است

وی بر این باور است که قوام ایمـان  . »اقرار زبانی«و دیگری » تصدیق قلبی«یکی : است

و بر  دیگری کافی ندانسته بدون وجود لذا وجود هر یک رابه هر دو جزء بستگی دارد؛ 

  :گویدمیلذا در این باره  .گردد بدون حضور هر یک، ایمان ناقص میآن است که 

  »...و لَا الثانی لـ... لُ لـال یکْفی األَوایمانُ، التصدیقُ بالقلبِ و اللسانِ و «

  )632ص، 1407ی، حلّ(
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خواجۀ طوسی، ضمن اشاره به مقومات مفهومی ایمان و تعریف آن از حیث ماهوی، 

 اقرار زبانی تنها«و یا » تصدیق قلبی تنها«برای اثبات مدعای خویش مبنی بر عدم کفایت« ،

دلیل ایشان بر عدم کفایت . کنددعای خود را مدلّل میبه آیات کالم الهی استناد نموده و ا

» و جحدوا بِها و استَیقَنَتْها أنْفُسـهم «در مفهوم ایمان، استناد به آیۀ » تصدیق قلبی صرف«

هنگامی که آیات «: فرماید ای پیش از این آیه میخداوند متعال، در آیه. است) 14/ النمل(

» !این سحری آشکار است: آمد، گفتند) فرعون و قومش(ها بخش ما به سراغ آنروشنی

ها با وجود یقین کند که آن اشاره می 14پس از این آیه، خداوند متعال در آیۀ ). 13/ النمل(

بنابراین بر اساس رأی خواجه . قلبی، به خاطر ظلم و سرکشی خود، انکار زبانی نمودند

ها  بت به خدای عزوجل و آیات و نشانهنصیر و تفسیر او از این آیات، هر چند انسان نس

و دین الهی، یقین قلبی و باطنی و تصدیق درونی داشته باشد ولی آن را بر زبان جـاری  

  .باشد ها اقرار لسانی ننماید، ایمان وی تام و تمام نبوده و کافی نمی نسازد و نسبت به آن

تصـدیق قلبـی محـض     اما بر اساس اعتقاد خواجه نصیر، اقرار زبانی محض نیز همانند

نمایـد کـه خداونـد     سورۀ حجـرات مسـتدلّ مـی    14وی باور خویش را با آیۀ . کافی نیست

ایشـان بـر ایـن    . »قالت االعراب آمنّا قُلْ لَم تُؤمنُوا و لکن قولوا أسـلَمنا «: حکیم فرموده است

اشتند ولی این بـاور  تنها اقرار زبانی د» ما جاء به النبی«باور است که اعراب بدوی، نسبت به 

ها رسوخ نکرده بود و از جهت باطنی و قلبی، نسبت به آن اعتقاد و اعتقاد، هنوز در قلب آن

بدین جهت، ادعای ایمـان  . جازم نداشتند و هنوز در جرگۀ مؤمنان حقیقی داخل نشده بودند

بـر  . باشـند  نبود؛ بلکه تنها مجاز بودند دعـوی اسـالم داشـته     ها، ادعایی صادقانهاز سوی آن

» تصدیق قلبـی «گیرد که شرط اکمال و اتمام ایمان، هم  همین اساس، خواجه نصیر نتیجه می

  :کند را به طور کامل چنین تعریف می» ایمان«است؛ لذا » تصدیق و اقرار زبانی«و هم 

اسـتَیقَنَتْها   تعـالی و  ن و ال یکفـی األولُ لقولـه  االیمانُ التصدیقُ بالقلب و اللّسـا «

  )632ص، 1407ی، حلّ(» .قوله ُقلْ لَم تؤمنوا الثَّانی لنْفُسهم و نحوه و الأَ

  با نظر به متعلّق» ایمان«معناي اصطالحی . 1-2-2

دومین تعریفی که خواجه نصیر برای مفهوم ایمان ارائـه نمـوده، بـا توجـه بـه متعلّقـات آن       

  :کند تحقیق، چنین تعریف می وی، ضمن تأکید بر تصدیق، ایمان را در عرف اهل. باشد می

ایمان، تصدیقی خاص باشد و آن تصدیقی است نسبت به آنچه علم قطعـی بـه آن   «

  )9، ص1373نصیرالدین طوسی، (» ....فرموده است ) ص(حاصل است و پیامبر
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فرموده، همان پیام وحی الهی است ) ص(الشأن اسالمبدیهی است آنچه پیامبر عظیم

عادت بشر بر او نازل گردیده است و تصدیق تمامی گفتار نبی، که برای رشد، هدایت و س

همچنین  .همان تصدیق متعلّقات ایمان است که طوسی، در اینجا به آن اشاره نموده است

  :گوید، ایمان را از زبان امامیه تعریف کرده و می»کشف الفوائد«وی در کتاب 

»ذات، عدالت و افعـالش   ت خداوند متعال درایمان عبارت از تصدیق به وحدانی

  ».باشد معصومین بعد از انبیاء می یق به نبوت انبیاء و امامت ائمۀاست و تصد

  )344ص، 1413، حلّی(

توان چنین  می ی تعاریف ماهوی ایمان توسط خواجه نصیربند، از جمعبه هر حال

در  را به عنوان عناصـری اصـیل  » اقرار زبانی«و » تصدیق قلبی«نتیجه گرفت که ایشان، 

به  صراحتاً بیان کرده،» االعتقاد تجرید«ده است و همان گونه که در تعریف ایمان گنجان

  .استمعتقد تصدیق قلبی و زبانی 

اوصـاف  « او از ایمـان، مخصوصـاً در رسـالۀ    تعریفکه چنین شایان ذکر است هم

ـ «در  ، مشابه تعریفی است که فخر رازی»االشراف و ) 567ص، 1411رازی، (» لالمحص

با این تفاوت کـه   ارائه نموده است؛ )272ص، 2ج، 1420رازی، ( »مفاتیح الغیب«ا در ی

را در انتهـای تعریـف ایمـان    » ضرورهبال« رازی، کلمۀدر نقد تعریف فخر نصیر خواجه 

  :گوید اضافه کرده و می

  ».»ةبالضَّرور«، م مجیئه بهبِکُلِّ ما عل) تصدیق الرسول(ه ولینبغی اَنْ یزاد فی ق«

  )401ص، 1405، الدین طوسینصیر(

  )ع(ارزیابی دیدگاه خواجۀ طوسی بر اساس روایات معصومین . 1-2-3

توان مطرح کرد این است که آیا دیدگاه خواجـه نصـیر دربـارۀ    پرسشی که در اینجا می

دربارۀ ماهیت ایمان سازگاری دارد یا خیر؟ اهمیت ایـن  ) ع(ایمان، با دیدگاه معصومین 

است که اگر نگاهی اجمالی به احادیث بیندازیم، خواهیم دید که معصومین جپرسش از آن

را نیز به تعریف » معرفت و عمل با ارکان بدن«، »تصدیق قلبی و اقرار زبانی«عالوه بر ) ع(

به عنوان . که خواجه نصیر، تنها به دو رکن اول اشاره کرده استاند؛ حال آن ایمان افزوده

  :فرموده است) ص(ممثال، نبی مکرّم اسال

  ».ا زبان و عمل با ارکان بدن استایمان، شناخت با دل، گفتن ب«

  )103، ص1414؛ سبزواری، 186، ص1362صدوق، (
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  :یا در جای دیگری فرموده است

  ».باشد می) اعضای بدن(ایمان، اعتقاد قلبی و اقرار زبانی و عمل به ارکان «

  )391ص، 1385حکیمی، (

  :فرماید می) ع(علیقیان چنین موالی متّهم

  ».آیدد و با اعضاء و جوارح، به عمل درایمان آن است که به زبان آورده شو«

  )107ص، 1387آمدی، (

  :فرماید ، با تأکید لفظی می)ع(یابد که امام صادق این تأکید بر عمل تا بدان حد افزایش می

  ».کردار استایمان، گفتار بی: ت کسی که بگویدملعون است، ملعون اس«

  )365ص، 1ج، 1384شهری، محمدی ری(

در گفته، این سـؤال قابـل طـرح اسـت کـه چـرا       بنابراین با توجه به احادیث پیش

است؟ آیـا از   کردهاشاره ن) عمل به ارکان(به عنصر سوم طوسی  خواجۀتعریف ایمان، 

توان انتظار داشت کـه   می چون خواجه نصیر یموثّقو  ثمحد م هوشیار، زبردست،متکلّ

  اطالع بوده باشد؟ها بیت به احادیث معروف در باب ایمان، اشراف نداشته و از آننسب

هـیچ  ، نصیر فات و رسائل کالمی خواجهص و کنکاش فراوان در مصنّاز تفحپس 

های زیـر   جواب توانرسد می ؛ ولی به نظر مینیافتیمپاسخ صریحی را برای این پرسش 

  :اظهار کردرا در این زمینه 

، انتقادی را نسبت به منتقدین خویش بیان نموده »المحصل«زی در کتاب فخر را -1

انجام واجبات، همان دین است و ما انجام واجبات را حمل «: ها معتقدندکه آنمبنی بر این

خواجۀ طوسی در نقد خود بر ). 569-568، صص 1411رازی، (» کنیم بر کمال ایمان می

گونـه نقـدی بـر جـواب فخـر رازی ننوشـته       ، ضمن بیان این مطلـب، هـیچ  »المحصل«

و همین سکوت خواجه نصیر در برابر جواب فخر ) 403، ص1405نصیرالدین طوسی، (

رازی، نشانۀ آن است که ایشان نیز به تأسی از فخر رازی، عمل و انجام واجبات را بـه  

ر رازی داند؛ و با این سکوت، هم نظر فخ کمال ایمان مربوط دانسته و جزء ارکان آن نمی

  .را تأیید نموده و هم آن را پذیرفته است

توان اسـتنباط   نیز می» اوصاف االشراف«در کتاب  از فحوای کالم خواجه نصیر -2

به کمـال ایمـان   ، و بر آن است که عمل ندانسته عمل را جزء ارکان ایمان وی، نمود که

تـرین  مان، پایینای ایشان در توضیح مراتب دلیل این سخن آن است که. باشد مربوط می
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دوم تـا   ه به آیـات شـریفۀ  با توج ،ایمان را و باالترین مرتبۀ »تصدیق زبانی« مرتبۀ آن را

داند که هنگام عمل، یعنی هنگام یاد خدا، تـالوت قـرآن،    ایمانی می چهارم سورۀ انفال،

هر کـدام از  . گردد ل بر خدا و اقامۀ نماز و پرداخت زکات توسط مؤمن، حاصل میتوکّ

ه عمل اشاره نموده است کـه مرحلـۀ کمـال ایمـان     ارد مذکور در این آیات شریفه، بمو

  .)11-10صص، 1373، الدین طوسینصیر( باشد می

  :نویسد می» شرح تجرید االعتقاد«عالمۀ شعرانی، ذیل بحث پیرامون اسماء و احکام در  - 3

ت، کمـال  عمل به ارکان، یعنی اعمال دین که در بعضی از روایات آمـده اسـ  ... «

  )594ص، 1372شعرانی، (» .ایمان است، نه جزء ایمان

 ، خـواهیم دیـد  نگـاهی بینـدازیم   که اگر به آیات کالم اهللا مجیدپاسخ دیگر آن -4

عمـل  «و » ایمـان «ننـد، عمـدتاً دو واژۀ   ک آیاتی که پیرامون ایمان و عمل صالح بحث می

الّـا  «: فرمایـد  د متعـال کـه مـی   نظیر قول خداون. نماید به صورت مجزا بیان می را» صالح

و یا ) 3/ العصر(» الذین آمنوا و عملوا الصالحات» وه أنثی و نْ عمل صالحاً من ذکرٍ أَوم

بر آن است که عمل، جـزء ارکـان ایمـان     و نظایر آن، همگی دالّ) 97/ النحل(» ...مؤمنٌ

باشـد، شـاید موجـه    است؛ زیرا اگر عمل جزء ارکان ایمـان  مربوط به کمال آن ده و نبو

بلکـه فقـط    را در دو واژه بیان نماید؛» صالح عمل«و » ایمان«خداوند عزوجل که نباشد 

نمـود و در ایـن    را بیـان مـی  » مؤمن«بعدی، تنها  ، و یا در آیۀ»الّا الذین آمنوا«: فرمود می

  .دآی نیز پیش نمیعطف شیء بر خودش  ،صورت

، در )ع(و هم حضرت علی ) ص(ن اسالمالشأکه هم پیامبر عظیمپاسخ آخر آن -5

  :فرماید می) ص(دانند؛ پیامبر ، ایمان و عمل را دو مقولۀ مجزا میاحادیث دیگری

ند؛ خداوند یکی را بـدون دیگـری   اایمان و عمل دو برادر بسته به یک ریسمان«

  )365ص، 1ج، 1384شهری، محمدی ری(» .پذیرد نمی

  :فرماید می) ع(و حضرت علی 

  )135، ص1387آمدی، ( ».عمل دو برادر با هم و دو رفیق جدایی ناپذیرندایمان و «

ای جـدا از   پذیرند؛ ولی هر یک مقولـه ایمان و عمل تفکیک نا ست است کهبنابراین در

 )ایمان(ل اولی ، مکم)عمل(آیند و دومی  باشد که همیشه در کنار یکدیگر می می دیگری

طوسی،  ؛ و به قول خواجۀگردد باعث آن میکه باشد میاست و ایمان، شرط الزم عمل 

  .)10ص، 1373، الدین طوسینصیر(» باشد تصدیق مستلزم عمل صالح می«
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بر اسـاس اعتقـاد   » ایمان«توان چنین نتیجۀ گرفت که به طور کلّی، تعریف در پایان می

هـر  ). 632، ص1407حلّی، (» ایمان یعنی اعتقاد بدون انجام عمل«: خواجه نصیر چنین است

نمایـد؛ ولـی همـان    چند ایمان، خود به خود باعث عمل شده و مؤمن را به تحّرک وادار می

گونه که بیان گردید، این تحرّک و عمل، به مراتب بعدی ایمان مربوط است و اگر کسـی از  

جهت قلبی و زبانی، به مرحلۀ تصدیق رسید، چنین فردی از دیدگاه خواجۀ طوسـی مـؤمن   

  .هم در عقبی، احکام ایمان و اهل آن شامل حال او خواهد شد است و هم در این دنیا و

  طوسی ی و تقلیدي از دیدگاه خواجۀایمان ظنّ. 2

» ایمان ظنّی«ترین مرحله و مرتبۀ ایمان را ، پایین»الفصول النصیریه«خواجه نصیر در رسالۀ 

، 1381  مجلسی،(دانسته و بر آن است که این مرتبه از ایمان، در ابتدای حال ایرادی ندارد 

ایشان دیدگاه خود را با استناد به اظهار ایمان مسلمانان در صدر اسـالم، ایـن   ). 567ص

  :کند گونه مدلّل می

در صدر اسالم معمول نبوده است که در ابتدای حال، به دالئل و براهین بپردازند؛ «

و . کردند بلکه در صدر اسالم، به اظهار اسالم و تکلّم به کلمتین شهادتین اکتفا می

نیز در غیر این صورت، الزم است به کفر بیشتر مستضعفان مسلمان حکم نماییم؛ 

بلکه بیشتر عوام که صاحب یقین نیستند، با اندک تشـکیک و تردیـدی، متزلـزل    

  )567، ص1381 مجلسی،(» .شوند می

مـان  وجـو و یـادگیری دالیلـی کـه متکلّ    آمده است که جست آثار خواجه نصیرهمچنین در 

  ).470، ص1405نصیرالدین طوسی، (اند، برای فرد مکلّف الزم نیست  ریر نمودهتح

وی در . دشمار را نیز جایز می» ایمان تقلیدی«، عالوه بر ایمان ظنّی یطوس خواجۀ

ان دانسته و معتقد اسـت  را نیز جزء مراتب ایم ان به تقلیدایم، »اوصاف االشراف«کتاب 

تصدیق جـازم معرفـی    ؛ و آن رااست ن، ایمان به تقلیدایمان به زبادوم بعد از  که مرتبۀ

، الدین طوسـی نصـیر ( ممکـن اسـت   از ایمـان به اعتقاد او، زوال این نـوع   البته. کند می

همـین گونـه از ایمـان     بـه نیز » هب ما یجب االعتقاد اقلّ« ، در رسالۀوی. )10ص، 1373

  .)470ص، 1405، الدین طوسینصیر(اشاره کرده است 

، »کشف المـراد «اهللا شعرانی در ترجمه و شرح خویش بر ن ذکر است که آیتالبته شایا

از دیدگاه خواجه نصیر اشاره نموده و اظهـار کـرده   » ایمان تقلیدی«و » ایمان ظنّی«به مسئلۀ 

  :نویسد وی در این زمینه می. است که طوسی، چنین باور و اعتقادی نداشته است
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اند که ایمان به ظـنّ و تقلیـد هـم     نقل کرده) هعلیه الرحم(بعضی از علما از خواجه «

صلّى اللّه علیـه و  (یعنى اگر کسى بگوید یقین ندارم محمد بن عبداللّه صحیح است؛ 

ـ پیغمبر است اما گمان می )آله و سلّم تقلیـد اسـالف و نیاکـان    ه کنم پیغمبر باشد یا ب

و ایمان به ظنّ و  شتهاما البته خواجه چنین اعتقاد ندا .کافى است ،تصدیق کند وى را

گمان دارم پیغمبـر  «گفت اگر کسى میگمان، بر خالف ضرورت دین اسالم است و 

و تقلیـد نیـز بـر خـالف      شمردندگاه او را مسلمان نمی هیچ ،»گویداسالم راست می

انّا وجدنا آبائنا علی اُمـه و انّـا   «: فرمود نص قرآن است؛ که خداوند در مذمت قومی 

هـر  «اعتقاد که ] این[آن است که اصل  و حقّ). 23/ الزخرف ( »رهم مقتدونعلی آثا

اندازه واضح است و همه کـس آن   بى ،»مسلمان نیست ،کس بدان یقین نداشته باشد

تکلیف ما ال  ،چنین اعتقاد و دلیل آنه و تکلیف ب ؛فهمد یابد و دلیل آن را مى را درمى

 ؛گرددچرخ نمی ،دانست اگر او نگرداند ریسیدى پیرزن که چرخ میحتّ .یطاق نیست

ـ   داند هیچ معلول بـى ى درس نخوانده مییو شبان صحراگرد و کشاورز روستا ت علّ

دانـد کسـى آن   می ،در صحرا بیند ،شود و اگر بیل خود را که خانه گذاشتهیافت نمی

ت یقین بـه نبـو   ،فهمد و از معجزاتو نیز رسالت رسول را نیکو می ؛را بیرون آورده

ـ  آن ؛همه چیز بداند ،داندکه یک چیز میو شرط نیست آن .کندپیدا می تجربـه  ه کـه ب

 و آن ؛احاطه داشته باشـد  علم طب ۀهمه الزم نیست ب ،»افیون کشنده است«داند می

الزم نیسـت   ،شناسند دلیل مىه او را ب )صلّى اللّه علیه و آله(که خداى عالم و پیغمبر 

  )595- 594، 1372شعرانی، (» .بتواند کرد ابن کمونه را ۀدفع شبه

اهللا شعرانی پیرامـون نظـر خواجـۀ طوسـی دربـارۀ ایمـان ظنّـی و        رسد آیت به نظر می

تقلیدی به خطا رفته است و در این زمینه، به سایر کتب و رسائل محّقق طوسی توجه نکرده 

یر هم به ایمان ظنّی است؛ زیرا همان گونه که در ابتدای این مبحث اشاره گردید، خواجه نص

ها را در سلسله مراتب ایمـان، بـه عنـوان مراتـب     و هم به ایمان تقلیدی اعتقاد داشته، اما آن

  .پایینی ایمان در نظر گرفته است

  طوسی خواجۀ مراتب و درجات ایمان از نظر. 3

 ای متقابل و تنگاتنگ با یکدیگر داشته و خواجه نصیر معتقد است ایمان و معرفت، رابطه

شود؛ و گاهی  از نگاه او، گاهی معرفت سبب ایمان می. الزم و ملزوم و مکمل یکدیگرند
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ها نیز لذا در مراتب آن). 17، ص1374نصیرالدین طوسی، (گردد  ایمان باعث معرفت می

توان مراتب ایمان را از دیدگاه خواجه نصیر به  گردد و به نوعی، میهمین رابطه حفظ می

اما با . د و اظهار داشت که مراتب ایمان، همان مراتب معرفت استمراتب معرفت پیوند ز

این وجود، خواجۀ طوسی به صراحت تمام و کمال، به مراتب و درجات ایمان نیز اشاره 

ایشان در کتب و رسائل متعدد . کرده و معتقد است ایمان دارای مراتب و درجاتی است

  .کنیمها اشاره میدر ادامه، به آن خویش، مراتب مختلفی را برای ایمان ذکر کرده که

  »اوصاف االشراف«بندي مراتب ایمان در کتاب طبقه. 3-1

، محقّق طوسی پنج مرتبه و درجه را بـرای ایمـان در نظـر    »اوصاف االشراف«در کتاب 

این . گرفته؛ و بیان خویش را ضمن استناد به آیاتی از کالم وحی الهی مدّلل کرده است

  :زاند امراتب عبارت

 ،او. ، ایمان زبانی استنصیر ایمان از نظر خواجه ترین مرتبۀ پایین: ایمان زبانی -1

  :گوید کند و می ی بر مدعای خویش ذکر میرا به عنوان مؤیدقرآن برخی از آیات 

یا ایها الذین آمنُوا آمنُوا باهللاِ و رسوله و الکتـابِ الّـذی نَـزَّلَ علـی     «آیاتی مانند «

هولسـنْ قُولـوا    « و یا آیۀ) 136/ النساء( »رنُـوا و لکتُؤم آمنّا ُقلْ لَم قالت االعراب

خُلِ االیمانُ فی قُلوبِکُمدا ینا و لَملَماشاره بـه ایـن مرتبـه از    ) 14/الحجرات( »أَس

  )10ص، 1373، الدین طوسینصیر( ».باشد ایمان می

جا که باشد و از آند به مراتب ایمان میرسد این مرتبه از ایمان، آغاز ورو به نظر می

خواجه نصیر خواسته است مراتب ایمان را ذکر نماید، آغاز ورود به ایمان را نیز به عنوان 

  .تواند ایمان باشد بنابراین ایمان زبانی به تنهایی، نمی. ای از آن به شمار آورده است مرتبه

باالتر از ایمان زبـانی اسـت و آن را   از دیدگاه طوسی، ایمان تقلیدی : ایمان تقلیدی - 2

، 1373نصیرالدین طوسی، (تصدیق جازم دانسته؛ اما با این توصیف که زوال آن ممکن است 

به باور او، تصدیق جازم، مستلزم عمل صالح اسـت؛ و بـرای برهـانی نمـودن ایـن       ).10ص

انمـا المومنـونَ   «: فرمایـد  سورۀ مبارکۀ حجرات استناد کرده که خداونـد مـی   15باور، به آیۀ 

  ).10، ص1373نصیرالدین طوسی، (» الذین آمنوا باهللا و رسوله ثم لم یرْتابوا و جاهدوا

، ایمان بـه غیـب   نصیر سوم ایمان بر اساس اعتقاد خواجه مرتبۀ :ایمان به غیب -3

ن یؤمنـو « اشاره بـه آیـۀ  و با  ؛دانسته را برتر و بهتر از ایمان تقلیدیاین مرتبه  ،وا .است

  :کرده و گوید اعتقاد خود را مستدلّ ،)3/ البقره(» بالغیب
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باشد که مقتضی ثبوت اسـت، ایمـانی    ایمان به غیب، مقارن عبادتی در باطن می«

  ».باشد ز این جهت، مقرون به غیب میکأنّه من وراء حجاب و ا

  )10ص، 1373، الدین طوسینصیر(

تر از ایمان به غیب، بنا بر باور کاملچهارمین مرتبۀ ایمان و : ایمان مؤمنان حقیقی - 4

اولئک هم المؤمنونَ ... انّما المؤمنونَ الذین اذَا ذُکرَ اهللاُ«خواجه نصیر و با استناد به آیات 

، ایمان مؤمنان حقیقی است؛ و این مرتبه از ایمان، همان مرتبۀ ایمان )4-2/ االنفال(» حقاً

  ).10-9، صص1373نصیرالدین طوسی، (اشد ب حقیقی است که به ایمان یقینی متّصل می

از نگاه خواجه نصیر، باالترین درجۀ ایمان و منتهای مراتب ایمان، : ایمان یقینی -5

) 4/ البقره(» هم یوقنونَ ةو باآلخر«: ایمان یقینی است؛ زیرا خداوند در قرآن فرموده است

ر است؛ زیرا در حقیقت به باور وی، یقین زوال ناپذی). 10، ص1373نصیرالدین طوسی، (

همچنین ایشان بر ). 79ص، 1373نصیرالدین طوسی، (از علم به معلوم تشکیل شده است 

» عین الیقین«، »علم الیقین«آن است که خود یقین نیز مراتبی دارد؛ زیرا در قرآن با عناوین 

ـ «: که حقّ سبحانه و تعـالی فرمـوده اسـت   از آن یاد شده است؛ چنان» حق الیقین«و  و لَ

: فرماید ، و نیز می)7-5/ التکاثر(» تعلمونَ علم الیقین لَتَرونَّ الجحیم ثُم لَتَرونَّها عینَ الیقین

» حقّ الیقین تصلیۀو ونَّ هذا لَهبرای تقریب به ذهن و مملوس ). 95-94/ الواقعه(» جحیم ا

  :یدها را به آتش تشبیه کرده و گونمودن مراتب یقین، خواجه نصیر آن

اسـت؛  » علـم الیقـین  «باشد و این همان  دیدن هر چیزی به وسیلۀ نور آتش می«

باشد؛ و تأثیر آتش می» عین الیقین«بررسی جرم آتش که مفیض نور است، به مثابه 

ها را محـو نمایـد و   گیرند به این صورت که هویت آندر چیزهایی که آتش می

  )79، ص1373دین طوسی، نصیرال(» .است» حق الیقین«آتش تنها بماند، 

، مقامـات مقـربین را بـه    »اخالق ناصری«شایان ذکر است که خواجۀ طوسی در کتاب 

تـرین مقـام و درجـۀ    چهار درجه و مقام تقسیم نموده و مقام اهل یقین را بـه عنـوان پـایین   

هایی که به درجـه و منزلگـاه قـرب االهـی دسـت       در نظر او، انسان. نماید مقربین معرفی می

مقام اهل یقین؛ مقام اهـل احسـان؛ مقـام ابـرار؛ و     : اند، در چهار گروه یا مقام قرار دارندهیافت

ایـن مقـام، در   . هسـتند » موقنـان «گیرنـد،   افرادی که در مقام اهل یقـین قـرار   . مقام اهل فوز

باالترین مرتبـۀ  » یقین«در نگاه خواجۀ طوسی، . انحصار حکیمان سترگ و علمای کبار است

کسـانی هسـتند کـه بـا     ) محسنان(اما اهل احسان . ترین مرتبۀ قرب الهی استایینایمان و پ
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ابـرار نیـز   . شـوند اند و به فضـائل موصـوف مـی   کمال علم، خود را به زیور عمل نیز آراسته

مشغول هسـتند و بـرای   ) شهرها و کشورها(افرادی هستند که به اصالح بندگان خدا و بالد 

انـد،  در نهایت، افرادی که به مرتبۀ اتّحـاد دسـت یافتـه   . کنند تکمیل کوتاهی خلق، تالش می

  ).142، ص1385نصیرالدین طوسی، (فائزان یا مخلصان هستند 

  »آغاز و انجام«بندي مراتب ایمان در کتاب طبقه. 3-2

سه مرتبه  ،»اوصاف االشراف«، بر خالف کتاب »آغاز و انجام« کتابخواجه نصیر در اما 

 ای از قرآن مجیـد نـام بـرده    فقط با اشاره به آیه ای را هر مرتبه ت وقائل اس برای ایمان

  .که به توضیح و تفصیل بیشتری پیرامون هر یک از سه مرتبه بپردازداست؛ بدون آن

قالت االعراب آمنـا  « ، آیۀایمان ین مرتبۀاولکه  کند خواجه اظهار می: لاو ۀمرتب -1

 )14/ الحجـرات (» ا یـدخُلِ االیمـانُ فـی قلـوبِکُم    منَا و لَموا و لکن قولوا أسلَُقلْ لَم تُؤمنُ

 هـدف وی از بیـان آیـۀ   د رسـ  مـی به نظر . )17ص، 1374، الدین طوسینصیر( باشد می

است که در طبقۀ قبلی نیز بـه عنـوان اولـین    » ایمان زبانی«ر مذکور در مراتب ایمان، ذک

ایی ست که این درجه از ایمان، باورهفیض کاشانی بر آن ا. از آن یاد گردید مرتبۀ ایمان

نیز با تعبیر و غالباً  ؛ست و ممکن است با شرک آمیخته باشدها آلوده به تردیدها و شبهه

  .)32ص، 1376فیض کاشانی، (شود از آن یاد می» اسالم«

و قَلْبه مطمئنٌ «به اعتقاد خواجه نصیر، مرتبۀ میانی ایمان، آیۀ ): میانه(مرتبۀ وسط  -2

بدیهی است که از ). 17، ص1374نصیرالدین طوسی، (باشد  می) 106/ النحل(» یمانِباال

برتر و واالتر » ایمان زبانی«توان به نوعی اطمینان قلبی پی برد که از مرحلۀ  سیاق آیه، می

است و بدین جهت، خواجۀ طوسی این آیه را در مورد این مرتبه از ایمـان ذکـر کـرده    

بـوده  » ایمان قلبـی «رسد مقصود خواجه نصیر از ذکر این آیه،  همچنین به نظر می. است

فیض کاشانی، این درجه از ایمان را با عنوان درجۀ میانی ذکر کرده و معتقد است . است

  ).33، ص1376فیض کاشانی، (باورهای انسان در این مرتبه، آلوده به شک و شبهه نیست 

را بـه عنـوان   ) 136/ النحل(» آمنوا آمنوایا ایها الذین «خواجۀ طوسی آیۀ : مرتبۀ آخر - 3

بـه نظـر   ). 17، ص1374نصیرالدین طوسـی،  (نماید  آخرین و برترین مرتبۀ ایمان معرفی می

، منظور خواجۀ طوسی آن است »اوصاف االشراف«رسد با توجه به بیان طوسی در کتاب  می

سـطح کیفـی و مرتبـۀ ایمـان     که انسان مؤمن، بعد از گذر از مرتبۀ ایمان زبانی و قلبی، بایـد  

اذَا «جا که وی آیـۀ  همچنین از آن. خویش را ارتقاء بخشیده و به مرتبۀ آخر ایمان دست یابد
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را دلیلی بر اختالف ایمـان  ) 93 /المائده(» ما اتَّقَوا و آمنُوا و عملوا الصالحات ثم اتّقوا و آمنوا

من باید سطح کمـی و کیفـی ایمـان    ، بنابراین مؤ)17، ص1374نصیرالدین طوسی، (داند  می

توان گفت کـه بـا ذکـر    بنابراین می. دست یابد» یقین«خویش را دائماً ارتقاء داده و به درجۀ 

درجـه و مرتبـۀ   «را به » آمنوا«سورۀ مبارکۀ نحل، خواجۀ طوسی خواسته است تعبیر  136آیۀ 

ورهای انسان نه تنها آلوده بـه  بنا بر دیدگاه فیض، در این درجه از ایمان، با. تفسیر کند» یقین

شک و شبهه نیست؛ بلکه با کشف و شهود، ذوق و عیان و دوستی کامل خداونـد و شـوق   

  ).33، ص1376فیض کاشانی، (تمام به حضرت دوست توأم است 

  از دیدگاه خواجۀ طوسی» عمل«و » ایمان«رابطۀ . 4

تـرین و   ن دو، یکـی از جنجـالی  مسئلۀ اهمیت عمل و رابطۀ آن با ایمان یا عدم رابطه میـان آ 

مرتکـب  «بحث برانگیزترین مسائلی بوده است که هر چند خوارج با نظریـۀ خـود پیرامـون    

، 3ج، 1997؛ ایجـی،  88- 86تـا، صـص  اشـعری، بـی  (انـد   گذار مقدمات آن بوده، بنیان»کبیره

، ولـی  )92- 54، صـص 1977؛ بغـدادی،  136- 114صـص ، 1ج، 1404؛ شهرستانی، 528ص

- 132تا، صـص اشعری، بی(باشند  های وابسته به آن می آن، فرقۀ مرجئه و گروه طراح اصلی

، 1406؛ طوسـی،  144- 139صص، 1ج، 1404؛ شهرستانی، 527ص، 3ج، 1997؛ ایجی، 141

هایش که به دخالت عمل بر خالف خوارج و معتزله و اشعری در بعضی از کتاب). 230ص

؛ 20، ص1397 ؛ اشـعری،  707، ص1427زلـی،  عبـدالجبار معت (در مفهوم ایمان معتقد بودند 

، مرجئـه بـه   )48- 45صص، 1ج، 1404؛ شهرستانی، 331- 330صص، 2ج، 1407زمخشری، 

ایجـی،  (معتقـد گردیدنـد   » معرفت صرف قلبی«طور کلّی، عمل را از ایمان جدا نموده و به 

- 191، صص1977؛ بغدادی، 144- 139صص، 1ج، 1404؛ شهرستانی، 527ص، 3ج، 1997

تا جایی پیش رفتند که حتی انجام طاعاتی چون نمـاز را عالمـت و نشـانۀ ضـعف      و) 195

، 1977ملطـی،  ال(کند  ایمان دانستند و بیان کردند کسی که نماز گزارد، ایمانش را ضعیف می

  ).230، ص1406؛ طوسی، 149ص

بـه   ،دانـد کـه عمـل    آمیز میگاه بدعتاین دید ایندۀایزوتسو، جهم بن صفوان را نم

نظـری  دارد  کرام مقایسه نموده و اظهار می، دیدگاه جهم را با ابناو. یر الزم استی غکلّ

است و نظر جهم این » قول لسانی« ،این بود که ایمان کرد کرام از آن طرفداری میکه ابن

، بـه عنـوان   »مـل ع«و » قول«عم از است؛ و چیز دیگری، أ» باطنیاعتقاد «بود که ایمان، 

  .)215ص، 1380ایزوتسو، ( آید ان به حساب نمیعنصر تشکیل دهندۀ ایم
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دانستند و با استناد به قرآن  اشاعره، ایمان و عمل را دو ماهیت متمایز از یکدیگر می

در ساختار ذاتی ایمان » رکنی معنایی«کنند که اگر ایمان همان عمل بود و یا عمل،  بیان می

، 1953اشـعری،  (گذاشـت   مـی بود، خداوند هرگز چنین تمایز روشنی را میان ایـن دو ن 

در گفتار شهرسـتانی، نسـبت   ). 567، ص1411؛ رازی، 390، ص1987؛ باقالنی، 75ص

ایمان نیست؛ » رکن«حقیقی عمل به ایمان آن است که از یک طرف، قطعاً عمل به عنوان 

گردد و در در این دنیا نمی» مؤمن«یعنی نبود آن، دلیل کفر انسان و محرومیت او از عنوان 

اما از طرف دیگر، عمل چنان نسبت به ایمان بیگانه . شودرت نیز سبب کیفر جهنم نمیآخ

کند، مستحق کیفر و مؤاخذه در جهان  نیست که بتوان گفت کسی که از عمل غفلت می

بنابراین از منظر شهرستانی، ایمان و عمل ). 475، ص1934شهرستانی، (باشد  دیگر نمی

قولۀ جدا از یکدیگر هستند، امـا رابطـۀ یکسـویی بـا     در عین حال که دو مفهوم و دو م

  .کند یکدیگر داشته و عمل، نقشی اساسی در تکامل ایمان ایفاء می

، میان )ع(که از دیدگاه قرآن و روایات معصومینآنچه مسلّم و تردید ناپذیر است این

مان ای مستحکم و جدایی ناپذیر حاکم است و عمل، همیشه قرین ای ایمان و عمل رابطه

/ العصر(در بیشتر آیات، عمل به صورت عطف بر ایمان آمده . کند بوده و با آن برابری می

و در روایات نیز تأکید شده که هیچ یک بدون دیگری مطلوب نیسـت و  ) 97/ ؛ النحل3

باشد که بـا عمـل همـراه باشـد؛ و عملـی       ایمانی مورد پذیرش ساحت قدس ربوبی می

شـهری،  ؛ ری135، ص1387آمدی، (ن نشأت گرفته باشد سودمند خواهد بود که از ایما

  ).365، ص1، ج1384

شاید دربـارۀ اصـل ارتبـاط میـان عمـل و      که  گفتتوان  می با توجه به این نکات،

ارتباط این دو  ۀو تنها نحو ؛نباشدمان سلایمان، چندان اختالف و نزاعی میان متکلمان م

باب چگـونگی ارتبـاط   در  .استدیده که خاستگاه اختالفات و منازعات گراست مقوله 

  :توان سه حالت را در نظر گرفت میان عمل و ایمان، به طور کلّی می

های موجود دربارۀ نسبت ایمان و عمل چنـین   یکی از دیدگاه: عینیت ایمان و عمل - 1

معتزلـه، طرفـدار   . دهـد  است که ایمان عین عمل است و عمل نیز ماهیت ایمان را شکل می

هستند که به دلیل ذکر فراوان عمل بعد از ایمان توسط خداوند در آیـات قـرآن،    این دیدگاه

، 1427عبـدالجبار معتزلـی،   (معتقدند ایمان حقیقی جز عمل نبوده و ایمان عین عمـل اسـت   

  ).48- 45صص، 1ج، 1404؛ شهرستانی، 331- 330صص، 2ج، 1407؛ زمخشری، 707ص
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ن و اندیشـمندان مسـلمان، نظریـۀ    گروهی از متکلما: جزئیت عمل برای ایمان -2

جزئیت را پذیرفته و بر این باورند که عمل جزء ایمان است و آن، رکنی اساسی از اجزاء 

عالمۀ طباطبایی در زمرۀ کسانی است که عمـل را جـزء ایمـان    . باشد و ارکان ایمان می

  ).21، ص1387صادقی و عبدلی، (دانند  می

اسـت عمـل، از مفهـوم    معتقـد  دیدگاه سوم نیز  :بیرونی بودن عمل نسبت به ایمان - 3

مستند صاحبان این نظر، عطف عمـل  . با آن داردناگسستنی  این خارج است ولی رابطهایما

و  ةو المؤتـونَ الزکـو   ةَو المقیمینَ الصلو«مثالً از آیۀ شریفۀ . باشد صالح بر ایمان در قرآن می

توان استنباط نمود که عمـل از ماهیـت ایمـان     می )162/ النساء(» المؤمنونَ باهللاِ و الیومِ اآلخر

جداست؛ زیرا در این آیه، ایمان بر برخی اعمال صالح عطف شده و چـون عطـف عـام بـر     

، ایمـان شـرط   نظـر ایـن   از. اهیت ایمان راه ندارنـد خاص جایز نیست، پس این اعمال در م

مـان مؤمنـان ایجـاد    باشد کـه از ای  است و عمل به آن نیازمند است و عملی، عمل صالح می

و منْ یشـاقق الرَّسـول   «: فرماید گردد؛ ایمان جهت دهندۀ عمل است؛ زیرا خداوند متعال می

و سـالک صـراط   ) 115/ النسـاء (» ....من بعد ما تبینَ لَه الهدی و یتّبع غیـر سـبیل المـؤمنین    

ای جـز   ارهمستقیم، برای رسیدن به مقام حقیقی قرب حضرت حقّ و رستگاری واقعـی، چـ  

اشـاعره از  . باشـند  ندارد؛ زیرا هر دو به یک اندازه ارزشـمند و اصـیل مـی    استفاده از هر دو

رازی، برای رد مـدخلیت عمـل در   فخر. به این نظریه اعتقاد دارند جمله متکلمانی هستند که

  :کند حوزۀ مفهومی ایمان و اثبات خارجی بودن آن نسبت به ایمان، چنین استدالل می

ان الـذین آمنـوا و عملـوا    «ل داخـل ایمـان باشـد، الزم اسـت در آیـۀ      اگر عم« 

همچنین . که عمل را بر ایمان عطف کرده، تکرار پیش آید) 23/ هود( »الصالحات

، آمیختگی )82/ االنعام( »الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم«الزم است در آیۀ 

معنای آمیختگی ایمان و عدم  به] یعنی با ترک طاعت و ارتکاب گناه[ایمان با ظلم 

  )567، ص1411فخر رازی، (» .ایمان باشد، که محال است

بیرونی بودن عمل «توان دریافت که او نیز نظریۀ  با کاوش در آثار خواجه نصیر می

  :ترین شواهد اثبات این مدعا چنین استبرخی از مهم. را پذیرفته است» نسبت به ایمان

دهـد و آن را تصـدیق    که خواجۀ طوسی از ایمان ارائه میبنا بر تعریفی  :دلیل اول

جا که دلیل ذکر ایمان به همراه عمل را به کمال نماید؛ و نیز از آن قلبی و لسانی معرفی می

توان  ، می)632، ص1407؛ حلّی، 10، ص1373نصیرالدین طوسی، (داند  ایمان مربوط می
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ن عمل نسبت به ایمان است و آن چنین نتیجه گرفت که وی، جزء طرفداران خارجی بود

ای است که خواجه نصیر، به هنگام بحـث   مؤید این ادعا، همان جمله. نماید را تأیید می

  :پیرامون زیادت و نقصان ایمان، بر قلم آورده است

پس ایمان عبارت است از تصدیق به آنچه علم قطعی به آن حاصل است و این «

باشد؛ زیرا اگر کمتر از این میزان باشد،  نمی مقدار از ایمان، قابل افزایش و کاهش

ایمان نبوده و اگر زیادتر باشد، کمال ایمان بوده و مقارن ایمان و نشان باور است 

و از همین جهت است که خداوند ایمان را در همۀ مواضع، با عمل صالح ذکـر  

  »).23/ هود( »الّذینَ آمنُوا و عملُوا الصالحات«فرموده است کما قالَ 

  )10- 9، صص 1373نصیرالدین طوسی، (

تواند تأییدی بر این مدعا باشد، رفتار خواجه نصیر به  دلیل دیگری که می :دلیل دوم

وی با بیان تعریف فخر . است» المحصل«هنگام شرح و نقد عبارت فخر رازی در کتاب 

لرّسول بِکُلِّ ما علم فی الشرعِ عباره عن تصدیقِ ا... االیمانُ «: گویدرازی از ایمان که می

دهد  نشان نمی» عمل«، تلویحاً ایمان را همان تصدیق دانسته و توجهی به مقولۀ »مجیئه به

این مطلب نشان دهندۀ آن است که خواجۀ طوسی ). 401، ص1405نصیرالدین طوسی، (

  .آورد نیز ایمان را در حد تصدیق دانسته و عمل را جزء آن به شمار نمی

دهد خواجه نصیر، عمـل را خـارج از حـوزۀ     دیگری که نشان می دلیل :دلیل سوم

دهد و عمل و  می» اهل شمال«داند، توضیحی است که پیرامون احوال  مفهومی ایمان می

  :گوید چنین می» آغاز و انجام«او در کتاب . طاعت را در مراتب ایمان برشمرده است

لم متقابل است، مانند هسـتی  به احوال متضاده که در این عا. اهل شمال اهل تضادند«

لـذت و الـم و سـعادت و      و نیستی، مرگ و زندگانی، علم و جهل، قدرت و عجـز، 

. اند و از خود، به خود خالصی نتوان یافـت  اند؛ زیرا به خود بازمانده شقاوت بازمانده

» ذُوقُوا العـذابیرَها للوداً غَیج ملْنَاهدب ملُودهج تجناچـار  ) 56/ النسـاء ( »کُلَّما نَض

گاه به طرف معذب و گاه بـه  . همیشه میان دو طرف سموم و زمهریر دوزخ مترددند

زیرا در دنیا، ). 16/ الزمر( »َلهم منْ فَوقهِم ُظلَلٌ منَ النَّارِ و منْ تَحتهِم ظُلَلٌ«آن طرف 

ـ   اند و زمام در طاعت که اولین مرتبه از مراتب ایمان است، نیامده  دسـت ه اختیـار، ب

کُلَّمـا أَرادوا أَنْ یْخرُجـوا منْهـا    «اند  اند، به آخرت محجوب بمانده خود باز گرفته

  )28، ص1374نصیرالدین طوسی، ( ».)2/ السجده( »أُعیدوا فیها
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را ) طاعـت (عمل طوسی  خواجۀ توان دریافت که ل در آنچه بیان گردید، میبا تأم

  .داند ورده و جزء مفهوم ایمان نمیجزء مراتب ایمان به شمار آ

  از دیدگاه خواجۀ طوسی» اسالم«و رابطۀ آن با » ایمان«حقیقت . 5

 »اسـالم «آن بـا   ، رابطـۀ »ایمـان «خور تحقیق و دارای اهمیت دربـارۀ  یکی از مسائل در 

برقـرار   اسـالمی  -میان این دو مقوله و مفهوم دینییک  کدامنسب اربعه، میان از  ؛است

و نسبت میان این دو از حیث معنای شرعی، تساوی است یا تباین؟ یـا    رابطه آیا است؟

هـا برقـرار   میـان آن من وجه عموم و خصوص عموم و خصوص مطلق یا  که رابطۀاین

ایـن دو بپـردازیم،   ارتباط میان  نصیر دربارۀ که به تبیین دیدگاه خواجهقبل از آن ؟است

 و سپس رابطۀ نموده» اسالم«و » ایمان«یقت جمل و مختصر به حقای م الزم است اشاره

  .مورد بحث و بررسی قرار دهیم ها با یکدیگر را از نگاه خواجۀ طوسیآن

  از نگاه خواجۀ طوسی» ایمان«حقیقت . 5-1

که کاملی مطلق و آفریـدگاری  ، هر گاه انسان اعتقادی جزمی بیابد مبنی بر ایننظر طوسیاز 

و آرامش نفس دسـت یابـد، در ایـن صـورت، انسـان بـه       هست و در این اعتقاد، به سکون 

وی بر این بـاور اسـت   ). 11، ص1373نصیرالدین طوسی، (حقیقت ایمان دست یافته است 

گردد؛ و رسیدن به این آرامش نیـز بسـیار آسـان    که با آرامش نفس، سیر و سلوک ممکن می

  ).11، ص1373نصیرالدین طوسی، (شود است و با کمی سعی و تالش حاصل می

توان چنین  ارائه کرده است، می» ایمان«همچنین بنا بر تعاریفی که خواجۀ طوسی برای 

نتیجه گرفت که حقیقت ایمان، تصدیق قلبی و اقرار زبانی توأم با یکدیگر اسـت نسـبت بـه    

، 1407؛ حلّـی،  9، ص1373نصـیرالدین طوسـی،   (گوید آنچه پیامبر آورده و از آن سخن می

را حقیقت ایمان ندانسـته و بـر   » ایمان زبانی تنها«یل است که طوسی، به همین دل). 632ص

نصـیرالدین  (اسـت  » ایمـان بـه غیـب   «و » ایمـان تقلیـدی  «آن است که کمترین حد ایمـان،  

، با استناد بـه حـدیثی، دربـارۀ حقیقـت     »آغاز و انجام«وی در کتاب ). 11، ص1373 طوسی،

ای را از بهشت چید و تا حارثـه آن   نمود و میوهدست دراز ) ص(کند که پیامبر ایمان بیان می

  :گویدخواجۀ طوسی چنین می. حالت را ندید، بر ایمان حقیقی او حکم نکرد

هـر  : فرمـود . مـؤمنی حقیقـی گشـتم   : ای؟ گفت چگونه: به حارثه فرمود) ص(پیامبر«

اهـل بهشـت را   : حقّی، حقیقتی دارد، پس حقیقت ایمان تـو چیسـت؟ عـرض کـرد    

بینم که به نوبت، جـا عـوض    کنند و اهل دوزخ را می یکدیگر را دیدار می بینم که می
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دریـافتی، پـس آن را   : پیامبر به او فرمود. کنند و عرش پروردگارم را آشکارا دیدم می

این جوانی است که خدا دلـش را بـه ایمـان    : سپس به انس بن مالک فرمود. نگه دار

  )18، ص1374نصیرالدین طوسی، (» .روشن کرده است

  »اسالم«معنا و مفهوم . 5-2

، اهل لغت و متکلمان معانی و تعاریف متعددی »اسالم«دربارۀ معنای لغوی و اصطالحی 

برداری و گردن انقیاد، تسلیم، اطاعت و فرمان«در لغت به معنای » اسالم«اما . اند بیان نموده

، 1378رشی، ؛ ق313، ص1366؛ الیاس، 293ص، 12ج، 1414ابن منظور، (است » نهادن

ــانوی، 301ص، 3ج ــی178ص، 1ج، 1996؛ ته ــا، ج؛ دهخــدا، ب ــا در ). 2477، ص6ت ام

ذکر گردیده کـه در  » اسالم«احادیث و نیز در اصطالح متکلمان، تعاریف متعددی برای 

  .کنیمها اشاره میجا، به برخی از آناین

  :اسالم فرمود دربارۀ )ص(پیامبر اکرم

کنی و شهادت دهی کـه   جلّ و ا تسلیم خدای عزّات ر اسالم آن است که چهره«

  )2551ص، 6ج، 1384شهری، محمدی ری(» .معبودی جز اهللا نیست

  :فرمود) ع(امام صادق

گـردد و زناشـویی    شود و امانت ادا می اسالم خون اشخاص حفظ می به وسیلۀ«

  ».شود شود، ولی ثواب و پاداش در برابر ایمان داده می حالل می

  )2551ص، 6ج، 1384ی، شهرمحمدی ری(

  :گویدمیجرجانی در تعریف اسالم 

  ».به آن خبر داده است) ص(پیامبر اسالم همان خضوع و انقیاد است بر آنچه«

  )10ص، 1370جرجانی، (

  :کنند ، اسالم را چنین تعریف میراغب و طریحی

 شود؛ چـه  ، خون اقرار کننده ریخته نمیاسالم، همان اقرار به زبان است و با آن«

  ».آن ثابت شود و یا ثابت نشود اعتقاد به

  )87ص، 1375طریحی،  ؛423ص، 1429، اصفهانی راغب(

است؛ هر مؤمنی مسلمان اسـت، ولـی   » ایمان«غیر از » اسالم«امامیه اتفاق نظر دارند که 

سـت، در معنـای   اکـه در لغـت   چنـان ، »ایمان«و » اسالم«لذا فرق . هر مسلمانی مؤمن نیست

  ).48، ص1371مفید، (ر است دینی نیز برقرا
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  :نماید اسالم را چنین تبیین مینیز عالمۀ مجلسی 

ها اعتقادی داشته باشد؛ اسالم فقط اظهار شهادتین است و نیازی نیست که به آن«

پس منافقان نیز داخل در این تعریف بوده و احکام ظاهری اسالم بر ایشان جاری 

  )566، ص1381مجلسی، (» .شود می

  در اندیشۀ طوسی» اسالم«و » نایما«. 5-3

چگونگی  دربارۀپردازان کالم شیعی، ترین نظریهبه عنوان یکی از بزرگ طوسی، خواجۀ

مان و روایات و بعضی از متکلّ ایمان و اسالم، دیدگاهی متفاوت با ارتباط مفهومی میان

  .و در بعضی از آثار خویش، به این موضوع پرداخته است ؛متفکران سلف داشته

، اسالم و ایمان را از جهتی مغایر با یکدیگر و »قواعد العقائد«اجه نصیر در کتاب خو

» اسالم«از جهتی مشابه و همانند یکدیگر دانسته؛ و بر این باور است که به لحاظ حکم، 

؛ زیرا هر کس به شهادتین اقرار کند، )رابطۀ عموم و خصوص مطلق(است » ایمان«أعم از 

سورۀ مبارکۀ حجرات، اقرار زبانی را  14و به همین دلیل، آیۀ . دباش حکم او مسلمانی می

اما ایـن دو  ). 466، ص1405نصیرالدین طوسی، (برای مسلمان بودن کافی دانسته است 

ایشان برای اثبـات ایـن   . است» ایمان«همان » اسالم«مقوله، در حقیقت یک چیز بوده و 

، استناد نموده و »نَّ الدینَ عند اهللا االسالما«عمران؛ یعنی سورۀ مبارکۀ آل 19مدعا، به آیۀ 

که مفاد و مضمون آیه، برابری دین و اسالم و ایمان است، باور خویش را ضمن بیان این

  ).341، ص1413 ؛ حلّی، 466، ص1405نصیرالدین طوسی، (کند  مستدل می

م فخر رازی، پذیرندۀ این کال» المحصل«همچنین خواجۀ طوسی، در نقد خویش بر 

کند؛  داللت می» اسالم«بر » ایمان«گاهی . به معانی متعددی کاربرد دارد» ایمان«است که 

، همـان  »ان الدین عند اهللاِ االسـالم «: گویدزیرا دین، به دلیل سخن خداوند متعال که می

اسالم است و اسالم، همان ایمان است؛ چرا که اگر کسی دینی غیر از اسالم را بخواهد، 

و من یبتغِ غیـرَ االسـالمِ دینـاً فَلَـنْ     «: فرماید زیرا خداوند واال مرتبه میرفته نیست؛ از او پذی

شـود،  دانیم آنچه پذیرفته مـی ، و می)85/ عمرانآل(» من الخاسرین ةیقْبلَ منْه و هو فی اآلخر

در آیۀ  کند؛ زیرا خداوند متعال داللت می» اسالم«بر غیر » ایمان«و گاهی . همانا ایمان است

ُقلْ لَم تُؤْمنُـوا، و لکـنْ قُولُـوا    . قالَت الْأَعراب آمنَّا «: فرماید سورۀ مبارکۀ حجرات می 14

  ).402، ص1405نصیرالدین طوسی، (» أَسلَمنا، و لَما یدخُلِ الِْإیمانُ فی قُلُوبِکُم
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تـوان  ت الهی، میبنابراین با توجه به عبارات خواجۀ طوسی و استنادهای او به آیا

یکی رابطۀ عموم : برقرار است» اسالم«و » ایمان«گفت که از نظر او، دو گونه رابطه میان 

و ) ع(و خصوص مطلق، که از این جهت، دیدگاه وی مشابه است با دیدگاه معصـومین 

نظر اکثریت متکلمین مسلمان؛ و دیگری رابطۀ تساوی که از این حیث نیز دیدگاه وی با 

و ) 62-60صـص ، 3ج، 1382، ]زیر نظر[یزدی مطلق (انی چون شیخ طوسی نظر متکلم

، 2006؛ عبدالجبار معتزلـی،  707، ص1427عبدالجبار معتزلی، (قاضی عبدالجبار معتزلی 

  .مشابه است) 69ص

برده برداشت کرد، این است که توان از مجموعۀ آراء و نظرات متفکران نام آنچه می

 هـا اند؛ و هر گاه بعضی از آنو تغایر اسالم و ایمان نظر داشته ها به جدایی، تفاوتبیشتر آن

اند تشابهی میان این دو مقوله قائل شوند، با ذکر قید یا قیودی، دایرۀ شمول اسالم  خواسته

ای، هر چند با دالیل واهی و نامربوط، این دو را همانند  اند تا به گونه تر نمودهرا کوچک

مراجعه به متون دینی، آیات و روایات، خواهیم دیـد کـه بـه    اما با . یکدیگر نشان دهند

رسد تنها رابطۀ میان لذا به نظر می. صراحت، به تمایز این دو مقوله اشاره گردیده است

  .است» ایمان«أعم از » اسالم«این دو مقوله، همان رابطۀ عموم و خصوص مطلق است و 

   گیرينتیجه

، »اسـالم «و » عمل«، »ایمان«پیرامون  الدین طوسیا بررسی آراء و نظرات خواجه نصیرب

  :دست یافت کهنتیجه  به اینتوان  می

دیشمندان شیعی و سنّی متقدم و خواجه نصیر، تحت تأثیر آرای بعضی از متکلّمان و ان) 1

، به بیان اعتقاد خویش در باب ایمـان  )ع(با الهام از آیات کالم وحی و اخبار معصومین

و در اصطالح دینی بـه  » باور«پرداخته؛ و بر این باور است که ایمان، در لغت به معنای 

  .است» تصدیق قلبی و اقرار زبانی نسبت به ما جاء به النبی«معنی 

جا کـه در نظـر او، ایمـان    اجۀ طوسی ایمان ظنّی و تقلیدی را قبول دارد؛ و از آنخو) 2

دارای مراتب است، ایمان ظنّی و تقلیدی را از مراتب پایین ایمان دانسته، و ایمان یقینی را 

  .داند جزء باالترین درجۀ ایمان می

ت کـالم اهللا  به باور طوسی، عمل از حوزۀ مفهومی ایمان خارج اسـت؛ زیـرا در آیـا   ) 3

مجید، عمل به ایمان عطف شده و این امر، دلیلی است بر نظریۀ خـارجی بـودن عمـل    

  .نسبت به ایمان
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 147  از دیدگاه خواجۀ طوسی   » اسالم«و رابطۀ آن با » ایمان«چیستی 

طوسی بر این باور است که نسبت میان اسالم و ایمان به لحاظ حکم، عموم و   خواجه) 4

 19اما با توجه به آیۀ . باشد خصوص مطلق است و از این جهت، اسالم أعم از ایمان می

  .باشند عمران، اسالم و ایمان در حقیقت یک چیز بوده و برابر میسورۀ مبارکۀ آل

  کتابنامه

  قرآن کریم

 مؤسسـۀ : علی انصـاری، قـم  ، ترجمۀ محمـد غررالحکم و دررالکلم، )1387( حدالواآمدی، عبد

 .)عج(انتشاراتی امام عصر

دار  :یه حسین محمود، قاهرهفوق. حقیق د، تالدیانۀعن اصول  البانۀا، )1397( الحسناشعری، ابو

لاالنصار، چاپ او. 

  .ۀکاتولیکیالمطبعۀ ال :، بیروتعلی اهل الزیغ و البدع اللمع فی الرد، )1953(همو 

دار احیـاء  : ، تحقیق هلموت ریتـر، بیـروت  مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین، )تابی(همو 

 .التراث العربی، چاپ سوم

 .12دار صادر، چاپ سوم، ج :، بیروتلسان العرب، )1414( ابن منظور، محمد بن مکرم

 .کتابفروشی اسالمیه :، ترجمۀ طباطبایی، تهرانفرهنگ نوین، )1366( الیاس، انطون

 .3، جلدار الجی: ، تحقیق عبدالرحمن عمیره، بیروتکتاب المواقف، )1997(الدین ایجی، عضد

 .سروش :ینا، تهرانسرزهرا پو ، ترجمۀمیفهوم ایمان در کالم اسالم، )1380(هیکو ایزوتسو، توشی

، تحقیـق عمادالـدین احمـد    ائل و تلخـیص الـدالئل  تمهید االو، )1987( باقالنی، ابوبکر محمد

 .ل، چاپ اوالثقافیۀکتب  موسسۀ: حیدر، بیروت

 .الجدیدةفاق دار اآل :، بیروتالناجیۀ الفرقۀالفرق بین الفرق و بیان ، )1977( القاهربغدادی، عبد

 .1للناشرین، جلبنان  مکتبۀ :روت، بیکشاف اصطالحات الفنون و العلوم، )1996( انوی، محمدعلیته

 .ناصر خسرو، چاپ چهارم :، تهرانالتعریفات، )1370( جرجانی، علی بن محمد

  .دلیل ما :قم احمد آرام، ، ترجمۀةالحیا، )1385( حکیمی، علی حکیمی، محمدرضا؛ حکیمی، محمد؛

زاده ، تصحیح و تعلیق حسـن کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد، )1407( الدینحلّی، جمال

 .مؤسسۀ نشر اسالمی: آملی، قم

 .ةدار الصفو: ی عاملی، بیروتحسن مکّ ، تحقیقکشف الفوائد فی شرح قواعد العقائد، )1413(همو 

 .6جنا، بی: تهران، دهخدا نامۀلغت ،)تابی( دهخدا، علی اکبر

 .دار التراث مکتبۀ: م و تحقیق دکتر حسین اتای، قاهره، تقدیلکتاب المحص، )1411( رازی، فخرالدین

 .2، ج، چاپ سومالعلمیۀدار الکتب : ، بیروت)تفسیر کبیر( فاتیح الغیبم، )1420(همو 

 .النور طلیعۀانتشارات : جابی، مفردات الفاظ القرآن الکریم، )1429(حسین ، ابوالقاسم راغب اصفهانی

 .2ب العربی، جالکتادار: ، بیروتف عن حقائق غوامض التنزیلاالکشّ، )1407( محمودزمخشری، 
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