
 
 

 
 

 اراالبرةعُدَّاالسرار و اسالم و ایمان در کشف
 ابوالفضل رشیدالدّین میبدي

 

 ∗مظاهر احمدتوبی
 

 چکیده
ها کار رفته و در آن از انسانکرّات در قرآن کریم بهآن بهایمان و مشتقات 

درخواست شده است که به خدا ایمان بیاورند. این مفهوم از لحاظ تاریخی نخستین 
به اهمیّت ایمان در قرآن کریم و به ترین مفهوم کالمی در اسالم بود. باتوجهو مهم

قرآن کریم نیز مورد توجه دنبال آن در کالم اسالمی، بدیهی است که در تفاسیر 
تفصیل و از نگاه تفسیري و عرفانی قرار گیرد. یکی از تفاسیري که این موضوع را به

شفمورد بررسی قرار داده، تفسیر  دّک عُ رارةاالسرار و  ، اثرِ رشیدالدّین ابوالفضل االب
ی میبدي است. این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته، به تبیین معان

ي بین آن دو، نقش اجزاي ایمان در نجات لغوي و اصطالحی اسالم و ایمان، رابطه
شفپردازد. در و... در این تفسیر می ترتیب، داراي سه ، اسالم و ایمان، به االسرارک

و دو معنا هستند. آن دو در معناي دوم، به یک معنا هستند و آن عبارت است از 
عمل به ارکان و پیروي از سنّت. تصدیق قلبی، گرچه اقرار به زبان، تصدیق به قلب، 

جهانی ضروري است، ولی نجات انسان نه به آن، بلکه به مغفرت خدا براي نجات آن
 بستگی دارد.

 االسرار. . کشف5. میبدي؛ 4. نجات؛ 3. ایمان؛ 2. اسالم؛ 1 واژگان کلیدي:
 

 . مقدمه1
مسیحیت، و اسالم) است. این واژه و ایمان از مفاهیم مهم ادیان ابراهیمی (یهودیت، 

)، و در 10ي ویراستار، ص: ، مقدمه10اند (بار در قرآن کریم به کار رفته 812مشتقات آن 
ایمان از لحاظ تاریخی نخستین «ها درخواست شده است که به خدا ایمان بیاورند. آن از انسان
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)؛ زیرا اوّالً بنابر 29نده، ص: ، پیشگفتار نویس10» (ترین مفهوم کالمی در اسالم بودو مهم
قرآن مجید، حیات و مرگ مادي و معنوي آدمی در این جهان و سعادت و شقاوت ابدي او 
در آن جهان به پاسخ مثبت یا منفی او به این درخواست خدا بستگی دارد و ثانیاً با 

م پاسخ اند به این پرسش مههاي مختلف اسالمی خواستهدرنظرگرفتن اهمیّت موضوع، فرقه
به اهمیّت ایمان در قرآن کریم و در پی آن، در کالم اسالمی بدهند که ایمان چیست؟ باتوجه

ي آراي مختلف است، بدیهی است که در تفاسیر قرآن مجید نیز مورد مداقّه که محل مجادله
ي خود به این پرسش حیاتی پاسخ بدهند. یکی نوبهقرار گیرد و مفسران قرآن کریم هریک به

تفصیل و از نگاه تفسیري و عرفانی مورد بررسی قرار داده، تفاسیري که این موضوع را به از
، اثر رشیدالدّین ابوالفضل میبدي است. این مقاله بر آن است اراالبرةعُدَّاالسرار و کشفتفسیر 

را در این تفسیر، با روش توصیفی و تحلیلی مورد مطالعه قرار دهد. که موضوع اسالم و ایمان 
اند از: معناي لغوي شده عبارتها پرداخته سؤاالتی که در این پژوهش به طرح و جواب به آن

ي بین معانی و اصطالحی اسالم چیست؟ معناي لغوي و اصطالحی ایمان چیست؟ رابطه
ي بین در رابطه با اسالم و ایمان چیست؟ رابطه اصطالحی اسالم و ایمان چیست؟ نقش سنّت

جهانی آدمی ها نقش حیاتی و اصلی را در نجات آنیک از آنهاي ایمان چیست؟ کداممؤلفه
 کند؟ و... .ایفا می

اختصار سخن رفته به االسرارکشفي ایمان ازنظر میبدي در در برخی از مقاالت، درباره
)؛ 49-47، صص: 20ي امیر شیرزاد (نوشته» ي آنارهایمان و دیدگاه میبدي درب«است: 

، 28مطلق (فاضل) (از محمود یزدي» االسرارسیري در آراء کالمی میبدي در تفسیر کشف«
اثر مریم شیرانی؛ محسن » حدیث یا اشعري؟رشیدالدّین میبدي؛ اهل«)؛ و 289-286صص: 

ي حاضر با وجه تمایز مقاله). 71-68، صص: 19فرد (اصغر میرباقريمحمدي فشارکی؛ علی
ي اول فقط به معناي اصطالحی اسالم و ایمان پرداخته مقاالت مذکور در این است که مقاله

صورتی موجز و بیشتر توصیفی و کمتر تحلیلی، به معناي اصطالحی ي بعدي، تنها بهو دو مقاله
 اند. د توجه قرار ندادهشده در باال و در متن را موراند و دیگر سؤاالت طرحایمان پرداخته

 

 اراالبرةعُدَّاالسرار و . تفسیر کشف2
، یعنی در اوایل سال االسرارکشفاز زندگی رشیدالدّین میبدي جز تاریخ آغاز نگارش 

بهترین حدس ). «47، ص: 22)، هیچ اطّالع دیگري در دست نیست (1، ص: 1، ج9( 520
رِیْزَد است. وي سعد بن احمد بن مِهْحمد بن ابیي نام کامل او رشیدالدّین ابوالفضل ادرباره

 .) ix، ص:30» (ظاهراً در شهر میبد، تقریباً پنجاه کیلومتري یزد، در مرکز ایران متولد شد
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ي مشروعیت علم تفسیر ي بحث در میان علماء درباره، درباره»ذیل«میبدي، در یک 
کسی را که ده علم حاصل بُوَد، رسد که در تنها «گیرد که گوید و نتیجه میقرآن سخن می

اند از: علم لغت، علم اشتقاق، علم نحو، علم ها عبارتاین علم». تفسیر قرآن کریم خوض کند
، ص: 26( هبتقرائت، علم سِیَر، علم حدیث، علم اصول فقه، علم احکام، علم معامله و علم مو

نه از طریق تحصیل یا اکتساب، ). منظور میبدي از این علم آخري، علمی است که 3808
). اکثر تفاسیر 1306، ص: 26شود (حاصل می» موهبت الهی و الهام ربّانی«بلکه از طریق 

پردازند، و تنها تعداد ها میي آنقرآن مجید تنها به برخی از این نُه علم نخست یا به همه
د. تفاسیر اَلسُّلَمِی، پردازنها هستند که به علم دهم، یعنی علم موهبت نیز میکمی از آن

ي تفسیر میبدي این است که اق کاشانی از این جمله هستند. وجه ممیّزهاَلقُشَیرِي و عبدالرَّزّ
پردازد، بلکه همچنین این علم دهم براي او چندان مهم و ي این ده علم میتنها به همهاو نه

مستقل، در نوبت سوم به آن  طورخاص بوده است که وي آن را از نُه علم دیگر جدا کرده و به
 ).ix ، ص:30پرداخته است (

ها مجلس ترجمه کرده و بر آن 465ها، در میبدي کل آیات قرآن کریم را به ترتیب سوره
نویسد. هر مجلسی شاملِ چند آیه بوده و میانگینی از چهارده صفحه را در تصحیح تفسیر می

دهد. شود، به خود اختصاص میل میصفحه در ده جلد تشکی 6400اصغر حکمت که از علی
شود. در نوبت اول، میبدي آیاتی از قرآن کریم را نقل هر مجلسی به سه نوبت تقسیم می

پارسی ظاهر، بر وجهی که هم اشارت به معنی دارد و هم در عبارت، «ها را به کرده و آن
وجوه معانی و «به بیان گوید و کند. در نوبت دوم، او تفسیر می، ترجمه می»غایت ایجاز بُوَد

قرائات مشهوره و سبب نزول و بیان احکام و ذکر اخبار و آثار و نوادر که تعلق به آیت دارد و 
رموز عارفان و اشارات «پردازد. در نوبت سوم، او از می» وجوه و نظائر و ما یجري مجراه

علم موهوبی و الهامی دیگر، از نوع دهم از علم، یعنی عبارتو به» صوفیان و لطائف مذکّران
ص) و  3850( %60ص)، نوبت دوم  990از متن ( %15گوید. در کل، نوبت اول، سخن می

 .) x-ix، صص:30؛ 1، ص: 1، ج9(دهدص) را به خود اختصاص می 1560( %25نوبت سوم 
را تصحیح کرد و در ده جلد چاپ شد.  االسرارکشفاصغر حکمت بار، علینخستین

شود آن را بارگیري کرد. الزم به یادآوري از این تفسیر وجود دارد که میهمچنین تصحیحی 
ي تصحیح انتقادي و جدیدي از این حاضر، مشغول تهیهاست که سید محمد حسینی درحال

خاطر متأخربودن ). در این مقاله به46-42، صص: 23؛ 28و  33، صص: 22تفسیر است (
شده است، مگر در بعضی از موارد که احتمال اشتباه بارگیري، به آن ارجاع داده تصحیح قابل

 چاپی وجود داشته و از تصحیح نخست استفاده شده است.
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کتاب ، دو کتاب دیگر نیز به میبدي نسبت داده شده است: االسرارکشفغیر از تفسیر 
 . کتاب الفصول، و اربعین

-219، صص: 5، ج9(کند اشاره می کتاب اربعین، به تألیف االسرارکشفمیبدي خود در 
نظر کیلر، اي از چهل حدیث است که اغلب همراه با شرح است. به). این کتاب مجموعه220

اي از ي خطیاي را تألیف کرده باشد. تا به امروز هیچ نسخهبسا میبدي چنین مجموعهچه
 ). 10، ص: 18؛ 52و  51، صص: 22این کتاب پیدا نشده است (

، به هیچ تألیف دیگري از خود اشاره کتاب اربعین، غیر از تألیف االسرارکشفمیبدي در 
کتاب ي کوتاهی تحت عنوان ). باوجوداین، غیر از این کتاب، رساله120، ص: 14نکرده است (

را شبیه سبک نوبت سوم  کتاب الفصولنیز به او نسبت داده شده است. کیلر، سبک  الفصول
ي عباراتی دربردارنده االسرارکشفتاب مثل نوبت سوم گوید: این کدانسته و می االسرارکشف

ي بعضی از محققان، این کتاب عقیده). به52، ص: 22از نظم و سجع به فارسی و عربی است (
نه تألیف میبدي بلکه تألیف الشیخ االمام االستاد ابوالقاسم یوسف بن الحسین بن یوسف 

، 22؛ 121، ص: 14نگارش درآورده است (الهروي است که میبدي آن را استخراج کرده و به 
 ).52، ص: 22ي خطی از این رساله باقی مانده است (). ظاهراً تنها یک نسخه52ص: 
 

 . اعتقادات میبدي3
اشعریان، فلسفیان، و جِیان، مِیان، مُرْمیبدي معتزله، مُجَسّمه، کَرّامِیّه، هشامیّه، جَهْ

ها را داند و مذهب آنکفر و ضَاللت یا مبتدعان میبدعت و اهواء یا اهلطَبایعان و... را اهل
ها را اسالم و ایمان یا اهل ورع و دیانت و مذهب آنحدیث را اهل سنّت و اصحابباطل و اهل

، 318، 1345، 3072، 941، 3024، صص: 26داند (را پسندیده میحق و راست و دین آن 
 ).914و  44، 1802، 1175، 862، 779

کند و به راه روشن تلقی می ترین نوع تاریکیمیبدي راه کالم را راه تاریکی و آن هم بد
إِنَّ الشَّیَاطِینَ لَیُوحُونَ «ي ). همچنین او بنابر آیه500، ص: 26کند (حدیث توصیه میاهل

» زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا«ي )، کالم را القائات شیطانی، و بنابر آیه121(االنعام/» إِلَى أَوْلِیَائِهِمْ
ي هالك و داند. همچنین میبدي کالم را مایه)، آن را سخنان باطل و دروغ می112(االنعام/

اَلعِلُْم بِالْکَالِم جَهٌْل َو «آورد: باره از شافعی میاینداند. وي دردانستن آن را عین جهل می
 977، صص: 26» (علم به کالم، جهل است و جهل به کالم، علم است«، »هْلُ بِالْکَالمِ عِلْمٌاَلْجَ
 ).978و 

بگذاشتن نصِّ کتاب و سّنت...، از ظاهر با تکلّف «ازنظر میبدي، علم کالم عبارت است از 
 ).978، ص: 26» (و بحث شدن... و از اجتهاد، با استحسان عقول و هواي خود شدن
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)، 33، ص: 12حدیث بوده است (آنچه آمد، یعنی انکار علم کالم که روش اهل بهباتوجه
ي برخی از عقاید اساسی او سخن هاي کالمی میبدي، بلکه دربارهي اندیشهدر ادامه، نه درباره

 گوییم.می
 . اسماء و صفات خدا1. 3

زیه و تعطیل. درمورد اسماء و صفات خدا، میبدي نه اهل تشبیه و تمثیل است و نه اهل تن
دیگر، او اعتقاد دارد که آدمی نباید خدا را به نام و صفتی بخواند که او خود را به آن عبارتبه

، ص: 26نخوانده است و باید او را به نام و صفتی بخواند که او خود را به آن خوانده است (
1269.( 

انسان فقط مجاز است  بودن اسماء و صفات خدا اعتقاد دارد، یعنی اینکهمیبدي به توقیفی
ها خوانده که خدا را به اسماء و صفاتی بخواند که او خود را در نصوص کتاب و سنّت به آن

تواند خدا را است. ازنظر میبدي، دلیل این امر، آن است که آدمی با خود و عقل خود نمی
 ).53-52، صص: 19؛ 77، ص: 26دریابد یا بشناسد (

 . عصمت انبیاء2. 3
شوند؛ زیرا مرتکب گناه کبیره فاسق است و مرتکب گناه کبیره نمی ءدي، انبیاازنظر میب

کسی که مرتکب گناه کبیره شود، در دنیا محدود و در عقبی مُعَذَّب خواهد بود. اما بنابر 
) پیامبران مرتکب نوعی از 121(طه/» وَ َعصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى«ي نصوص کتاب، ازجمله آیه

 ).296، ص: 28؛ 92، ص: 26شوند (میگناهان صغیره 
. 1اند از: کند که عبارتمیبدي درمورد دلیل زَلّات انبیاء، وجوه حکمت و سرّي را ذکر می

جَب نشوند و همواره تا به خود مُعْ«نمودن: و پیوسته عذرخواستن و نیاز ءنشدن انبیاجَبمُعْ
. 2). 92، ص: 26» (نمایندزي میخواهند و نیادر حالت انکسار، به زبان افتقار، عذري می

عیب، خداست... دیگر تا عالَمیان بدانند که بی«عیب است: دانستن عالَمیان که فقط خدا بی
تا عالَمیان بدانند که به کمال صفات، جز ربوبیّت او منعوت ). «1565، ص: 26» (اندهمه باعیب

. 3). 2537، ص: 26» (عیبی، جز جالل بر کمال او موصوف نیستنیست و به پاکی و بی
مردي باید که هزاربار راه «بیراهی را از راه تا بتوانند بیراهان را به راه باز آورند:  ءدانستن انبیا

گه گم کرده بُوَد و به راه باز آمده تا کسی را از بیراهی به راه باز آرد که اول، راه به راه باید، آن
، صص: 19؛ 709، ص: 26» (اند اما راه به راه نداندکس که همه بر راه باشد، راه دراه باید. آن

کسى که هرگز هیچ «کردن از براي ایشان: . دانستن انبیاء حال عاصیان و شفاعت4). 67-68
زَلَّت از وى نیاید و پیوسته بر طهارت و عصمت رود، حال عاصیان نداند وز شکستگى و 

 ).92، ص: 26(» سوختگى ایشان خبر ندارد و از بهر ایشان شفاعت نکند
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 . سهو و خطاي انبیاء3. 3
غلط بر انبیاء قبل از دریافت وحی، حتی در یک چیز جایز نیست؛ و  ازنظر میبدي، سهو

ي چیزها نیز محتمل خواهد بود. امّا زیرا اگر سهو و غلط در یک چیز روا باشد، پس در همه
 ).297، ص: 28؛ 92، ص: 26نظر میبدي، سهو و غلط انبیاء بعد از دریافت وحی جایز است (به
 . نَسخ در قرآن و سنّت4. 3

ازنظر میبدي، نَسْخ قرآن به قرآن و سنّت، و نَسْخ سنّت به قرآن و سنّت جایز است. به 
داند پس دهد که خود میاست که خدا بنده را به امري فرمان  ي او، نَسْخ عبارت از اینعقیده

خاطر مصلحتی که براي بنده در آن است و آن را بهاز زمانی آن را لغو خواهد کرد و آنگاه 
نظر میبدي، نَسْخ بر دو استقامت کار وي در آن بسته است، با حکم دیگري جایگزین کند. به

 ).298، ص: 28؛ 179، ص: 26نوع است: تشدید حکمی خفیف و تخفیف فرمانی شدید (
 . سعادت و شقاوت5. 3

که طاعتی انجام بدهد و شقاوت هرکسی قبل نظر میبدي، سعادت هرکسی قبل از اینبه
 »ةِ یَوَْم الْحَسْرَ«ي او که مرتکب معصیتی شود، در روز ازل نوشته شده است. به عقیدهاز این
دارد که سرنوشت » روز اول در عهد ازل«) نه اشاره به روز قیامت، بلکه اشاره به 39(مریم/

تنها حکم آنچه در آن روز ازل تعیین هرکسی در آن روز تعیین شده است و در روز قیامت 
، ازنظر روشود و درواقع روز حسرت همان روز ازل است و نه روز قیامت. ازاینشده، اجرا می

ي ي ایمان نیست، بلکه برعکس، کفر نتیجهي کفر و سعادت نتیجهمیبدي، شقاوت نتیجه
 ).3475و  2063، صص: 26ي سعادت است (شقاوت و ایمان نتیجه

ها چیست؟ گر کسی سؤال کند که پس سرّ رسالت پیامبران و حکمت فرستادن آنحال ا
نظر میبدي، هدایت و ضَاللت، تنها از آنِ خدا است و او را در این کار هیچ شریکی نیست. به

سعادت را که در ازل برگزیده دهنده فرستاد تا اهلدهنده و بیمخدا پیامبران را تنها مژده
اند، شقاوت را که در ازل رانده شدهو رحمت و کرامت بشارت دهند و اهلاند، به مغفرت شده

به عزت و قدرت و عقوبت و نقمت انذار دهند. نیز خدا پیامبران را فرستاد تا برخی از بندگان 
ها بگذارد اند، گرامی گرداند و تاج کرامت خویش را بر فرق آنخود را که در ازل انتخاب شده

 ).59-58، صص: 19؛ 1207و  435، صص: 26(
 . فعل بنده، خلق خدا و کسب بنده6. 3

اللَّهُ خَالِقُ کُلِّ «) و 101؛ االنعام/2(الفرقان/» ءٍیْوَ خَلَقَ کُلَّ شَ«نظر میبدي، بنابر آیات به
)، هر آنچه در عالم است، خلق و فعل خدا است و غیر از او هیچ خالق و 16(الرعد/» ءٍیْشَ

اساس، خدا هم خالق خیر است و هم خالق شرّ، این). بر1081، ص: 26فاعلی وجود ندارد (
). اما به 1275و  1019، 3330، 3329، صص: 26هم خالق کفر است و هم خالق ایمان (
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ي میبدي، خیر، به تقدیر و رضاي خدا است ولی شرّ به تقدیر و نه به رضاي اوست عقیده
 ). 1275، ص: 26(

ها و افعال )، آن96(الصّافات/» وَ اللَّهُ خَلَقَکُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ«ي آیهها هم بنابر درمورد انسان
). ولی ازنظر میبدي، فعل بنده 1081، ص: 26( ها، چه خیر و چه شرّ، مخلوق خدا هستندآن

 1081، صص: 26اب و مَُعاقَب گردد (از روى اکتساب، اضافت به بنده است و به این دلیل، مُثَ
نظر میبدي، فعل بنده، خلق خدا و کسب بنده است. بنده را اختیار رو، بهاین). از3330و 

است، ولی اختیار وي به مشیّت خداست؛ تا خدا نخواهد بنده نتواند خواست و نتواند کرد 
 ). 390و  1081، صص: 26(

ت خیر و خوبی را از آنِ حضرت حق و طعن و لعن شرّ و سَنْهمه، میبدي، ثنا و اَحْبااین
 ).2063، ص: 26داند (دي را از آنِ انسان و نه خدا میب

 . مغفرت7. 3
آمرزد؛ زیرا ازنظر میبدي خدا اگر بخواهد مؤمن را بدون آنکه توبه و خدمت کند، می

خدمت، فضل است و خدا و بیتوبه حجت، ظلم است، ولی آمرزیدن مؤمن بیکردن بیعذاب
نهایت )، صاحب فضل عظیم و کَرَم بی174(آل عمران/» وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِیمٍ «ي بنابر آیه

 ).1435، ص: 26است (
 . بهشت و دوزخ8. 3

اکنون آفریده )، دوزخ و بهشت هم24/ة(البقر» أُِعدَّتْ ِلْلکَافِرِینَ«ي ازنظر میبدي، بنابر آیه
شود و اگر بهشت و درمورد چیز موجود گفته می» أُعِدَّتْ«د هستند؛ زیرا لفظ شده و موجو

، 26برد (کار نمیها بهبودند، خدا این واژه را درمورد آناکنون آفریده و موجود نمیدوزخ هم
 ).299، ص: 28؛ 66ص: 

 

 رَق اسالمی و عارفان. ایمان ازنظر برخی از ف4ِ
 . ایمان ازنظر اشاعره1. 4

ازنظر اشاعره ایمان عبارت از قول به زبان، تصدیق به قلب و عمل به ارکان و فروع شرع 
کنند، یعنی که شخص در موقع گفتن ها استثناء در ایمان را اثبات می). آن57، ص: 25است (

: ، ص10( (اگر خدا بخواهد) مُقَیَّد سازد» شَآءَ اللَّهُ إِنْ«، الزم است آن را با قید »من مؤمنم«
256 .( 

 . ایمان ازنظر اهل حدیث2. 4
ها یابد. آنحدیث ایمان عبارت از قول، عمل و نیت است و افزایش و کاهش میازنظر اهل

 ).33، ص: 12کنند (استثناء در ایمان را اثبات می
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 . ایمان ازنظر جَهمِیَّه3. 4
، ازنظر جَهمِیَّه، ایمان و النِّحَلِ مِلَلِ وَ اْلأَهْواءِفِی الْ الفِصَلُحزم در کتاب بنابه اظهار ابن

، 1، ج21؛ 206، ص: 10عبارت از صرف معرفت یا اعتقاد قلبی است (عَْقدٌ ِبالْقَلْب) (به نقل از: 
کنند، یعنی که شخص در در ایمان را منع می ءها استثنا). آن614، ص: 1، ج11؛ 72ص: 

، صص: 10مُقَیَّد سازد (» شَآَء اللَّهُ نْإِ«، الزم نیست آن را با قید »من مؤمنم«موقع گفتن 
 ).262و  261

 . ایمان ازنظر شیعه4. 4
ازنظر شیعه ایمان عبارت است از اقرار به زبان، اعتقاد به قلب و عمل به اعضاء؛ 

، صص: 2، ج28دیگر، اعتراف لسانی، معرفت قلبی و عمل به جوارح و ارکان است (عبارتبه
286-287.( 

 ازنظر کَّرامِیّه . ایمان5. 4
شود ازنظر کَرّامِیّه، ایمان عبارت است از صرف اقرار لسانی. ایمان نه شامل تصدیق قلبی می

و نه شامل سایر اعمال و اگر شخص اقرار را مکرر کند، ایمان نیست مگر در مرتد که پس از 
 207: ، صص10؛ 365، ص: 25؛ 230، ص: 13؛ 104، ص: 6ارتدادش، خود بدان اقرار کند (

 ).615، ص: 1، ج11؛ 206و 
 . ایمان ازنظر ماتُریدیّه6. 4

، 2، ج28؛ 274، ص: 10ازنظر ماتُریدیّه ایمان عبارت از اقرار لفظی و تصدیق قلبی است (
ها استثناء ). آن288، ص: 2، ج28؛ 380، ص: 25کند () و افزایش و کاهش پیدا نمی286ص: 

 ).256ص: ، 10کنند (در ایمان را منع می
 جِئَه. ایمان ازنظر مُر7ْ. 4

نظر وجود دارد. بعضی ایمان رْجِئِی، درمورد معناي ایمان اختالفدر میان فَِرق مختلف مُ
اند. بعضی دیگر آن را تنها تصدیق به قلب تعریف را تنها اقرار به زبان و تصدیق به قلب دانسته

 ، ص:13؛ 403، ص: 25؛ 23، ص: 12اند (ستهاند و برخی دیگر آن را تنها اقرار زبانی دانکرده
جِئَه، عمل ي این تعاریف آن است که ازنظر مُرْ). وجه مشترك همه287، ص: 2، ج28؛ 207

جِئَه، ازآنجاکه ایمان اقرار زبانی یا اعتقاد قلبی، یا تصدیق ي مُرْجزء ایمان نیست. به عقیده
یابد مان نیست، لذا افزایش و کاهش نمیقلبی به همراه اقرار زبانی است و عمل نیز جزء ای

، 21؛ 262-261، صص: 10کنند (ها استثناء در ایمان را منع می). آن103، ص: 1، ج21(
 ).103، ص: 1ج
 . ایمان ازنظر معتزله8. 4

 کِتَابِ الْمِلَلِ حِیَۀُ وَ الْأَمَُل فِی شَرْاَلْمُنْي احمد بن یحیی بن مرتضی در کتاب بنابه گفته
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دیگر، معرفت عبارت، ازنظر معتزله ایمان عبارت است از عقیده، شناخت و عمل؛ بهوَ النِّحَلِ 
 ).287، ص: 1، ج: 27؛ 68-67، صص: 1، ج: 11قلبی و عمل به جوارح و ارکان است (

 . ایمان ازنظر عارفان9. 4
نمودن از وجود به خدا و اِعراض آوردن با تمامازنظر عارفان جوهر ایمان عبارت از اِقبال

، صص: 16ي اَغیار است و دربرابر آن، کفر قرار دارد که عبارت است از اِعراض از خدا (همه
 ).104، ص: 17؛ 22، 21، 20، 19

اعتقادات میبدي و سپس دیدگاه برخی ي برخی از پس از بحث مقدماتی و کوتاه درباره
ي یکی از آراي تفسیري و از فِرَق اسالمی و نیز عارفان درمورد ایمان، اینک به بحث درباره

 پردازیم.عرفانی میبدي، یعنی اسالم و ایمان می
 

 . معناي لغوي اسالم5
صحت و «به معناي » م-ل-س«ي مصدر ثالثی مزید از باب اِفعال از ریشه» اسالم«

، 3، ج2( است» وارهیدگی از بیماري و آسیب«به معناي » مَهسَال«است. اخذ شده » عافیت
است؛ زیرا مسلمان از ردِّ خدا و اوامر » انقیاد«به معناي » اسالم). «289، ص: 12، ج3؛ 90ص:

). الفراهیدي اسالم را به معناي 293، ص: 12، ج3؛ 90، ص: 3، ج2او رهایی یافته است (
). 270، ص:2، ج7کند؛ زیرا مسلمان تسلیم خدا و فرامین اوست (ذکر می» تسالماس«
آفرین ردِّ خدا و اوامر او و یافتن از بیماري مرگاساس، اسالم عبارت از رهاییاینبر

 شدن به خدا و فرامین اوست. بخش تسلیمیافتن با داروي حیاتسالمت
ي داخل صلح و آشتی شدن و انقیاد و استسالم و نظر میبدي اسالم در لغت به معنااما به

که که مرد داخل صلح و آشتی شود، همچنان» لَمَ الرَّجُلُأَسْ«شود اطاعت است. وقتی گفته می
شود وقتی که گفته می» أَصَافَ«شود وقتی که مرد داخل زمستان شود و گفته می» أَشْتَی«

، ص: 26ود وقتی که مرد داخل بهار شود (شگفته می» أَرْبَعَ«مرد داخل تابستان شود، و 
شود و با نظر میبدي آدمی با ردِّ خدا و اوامر او داخل جنگ با او میاساس، به). براین3240

 ).2228، ص: 26شود (انقیاد از خدا و فرامین او داخل صلح و آشتی با او می
خوانده است زیرا اهل  )23(الحشر/» السَّالم«ي میبدي خدا خود را در قرآن کریم عقیدهبه

اند و نیز بنابر قول دیگران، او خود از هرگونه آفتی در سالمت ایمان از عذاب او در سالمت
 ).3436، ص: 26است (
  

 . معناي اصطالحی اسالم6
، در نوبت دوم، براي اسالم دو معنا آمده است: یکی بـه معنـاي ضـدِّ کفر االسرارکشفدر 

رود داشتن و حکم را منقاد بودن بر ظاهر بنده میقلب، یا آنچه از طاعتیا انقیاد با زبان و نه 
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ي حضرت رسول(ص) عبارت ). این اسالم ازنظر میبدي، بنابر فرموده920و  3240، صص: 26(
گانه، دادن اهللا، بر پاي داشتن نمازهاي پنجدادن به ال اله االّ اهللا و محمد رسولاست از شهادت

ي خدا در صورت استطاعت، دادن حج خانهر ماه مبارك رمضان، انجامگرفتن دزکات، روزه
ي زیر را در تأیید این ). وي آیه1168و  317، صص: 26جهاد، امر به معروف و نهی از منکر (

ا یَدْخُلِ مْ تُؤْمِنُوا وَلَکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَ لَمَّقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّ«آورد: معناي از اسالم می
کند که ). همچنین در تأیید آن، این روایت را نقل می14(الحجرات/» الْإِیمَانُ فِی قُلُوبِکُم

کردند. آن را به مردانی اعطا و از مردانی منع کردند. حضرت پیامبر(ص) مالی را تقسیم می
ه فالنی ي خدا، به فالنی اعطا کردي و بوقاص به آن حضرت گفت: اي فرستادهسعد بن ابی

، ص: 26که مؤمن است اعطا نکردي. رسول خدا(ص) دو یا سه بار فرمودند: یا مسلمان است (
3240.( 

معناي دوم اسالم ازنظر میبدي عبارت از تسلیم و انقیاد و اطاعت حقیقی با لسان، ابدان، 
ي ). وي در تأیید آن، آیات و روایات زیاد547و  920، 3240، صص: 26و جَنان (قلب) است (

فِیهَا ُهدًى وَ نُورٌ یَحْکُُم  ةَ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَا«شود: کند که تنها به نقل یک آیه اکتفا میرا نقل می
نظر میبدي در این آیه، اسالم به معناي ضدِّ کفر ). به44/ةالمائد» (بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا

اند. به اند که به این مقام مبعوث شدهضدِّ کفر) بودهنیست؛ زیرا پیامبران دراصل، مسلمان (
: 128/ة؛ البقر920، ص: 26ي میبدي، اسالم در این آیه به معناي تسلیم و انقیاد است (عقیده

: 83عمران/؛ آل213و  484، 920، 3240، صص: 26: 131/ة؛ البقر484و  920، صص: 26
 ).920ص: ، 26؛ 484، ص: 26: 101؛ یوسف/547و  920، صص: 26

گوید: منزل اول، منزل اعتراف اما وي در نوبت سوم اسالم را داراي سه منزل دانسته، می
است که شمشیر از گردن بردارد و مال بر وي نگه دارد، چه موافق باشد چه منافق، چه متّبع 
باشد چه مبتدع. منزل دوم، منزل اعتراف با اعتقاد درست، اِتّباع سنّت و وفاي عمل است. 

بردن و ها و پناهي درگاهگرداندن از همهنزل سوم، منزل استسالم است که عبارت از رويم
). وي استسالم را هم در نوبت دوم 3778و  484، صص: 26گریختن به بارگاه حق است (

)، آخرین مقام از مقامات 484و  577، صص: 26) و هم در نوبت سوم (568، ص: 26(
تحقیق، از آنِ شمارد و آن را خاص انبیاء و به قول اهلایت برمینهو در مقامات اهل 1روندگان

نظر میبدي، بنده چون به استسالم تصرف حق هستند. بهکند که در تحتحقائق یاد میاهل
رسد، از وسائط مستغنی شود و به حق قائم گردد؛ اوست که خدا درمورد او فرموده است: 

پس هرگاه او را دوست داشتم، «، » اَلَّذِي یَسْمَعُ، وَ بَصَرَهُ اَلَّذِي یُبْصِرُفَإِذَا أَحْبَبْتُهُ کُنْتُ سَمْعَهُ«
). 577، ص: 26» (بیندشوم که با آن میي او میشنود و دیدهشوم که با آن میگوش او می
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به این منزل )، اشاره 131/ة(البقر» أَسْلِمْ قَاَل أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ«ي وي اسالم را در آیه
 ).484، ص: 26: 101؛ یوسف/568و  484، صص: 26داند (سوم از اسالم می

، 26) و منزل دوم اسالم (3240، صص: 26الزم به ذکر است میبدي منزل اول اسالم (
خواند؛ زیرا در هر سه منزل از این ) را مثل منزل سوم آن استسالم می213و  547صص: 

 ار است.اي تسلیم در کگونهمنازل، به
معرفت در فرق بین اسالم (منزل اول) و استسالم (منازل دوم میبدي در نوبت سوم از اهل

یمان ي دین و عبارت از رَستن از شرك و پیوستن به اترین درجهآورد: اسالم پایینو سوم) می
ي دین و عبارت از رَستن از خود و پیوستن به حق است. است، ولی استسالم باالترین درجه

سالم، حق و استسالم، حقیقت است. اسالم شریعت و استسالم طریقت است. منزلگاه اسالم، ا
روح ر و منزلگاه استسالم، دل است. اسالم چون تن و استسالم چون روح است. تن بیدْصَ

 ).555، ص: 26تن، نه به کار است (مردار است و روح بی
ترتیب دو معنا و سه منزل سوم، به ، اسالم در نوبت دوم و نوبت االسرارکشفباري، در 

داشتن نمازهاي اهللا، برپايدادن به ال اله االّ اهللا و محمد رسولدارد: اول اقرار به زبان یا شهادت
ي خدا در صورت دادن حج خانهگرفتن در ماه مبارك رمضان، انجامگانه، دادن زکات، روزهپنج

دوم اقرار به زبان، تصدیق به قلب، عمل به  استطاعت، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر؛
 ابدان و پیروي از سنّت؛ سوم یا استسالم، اِعراض از غیر حق، و اِقبال به حق. 

اگر سؤال شود که چرا میبدي در نوبت دوم اسالم را داراي دو معنا، ولی در نوبت سوم 
رد، جواب آن است که توان این اختالف را رفع کداند و چگونه میآن را داراي سه منزل می

میبدي براي معناي دوم اسالم در نوبت دوم دو منزل طریقت و حقیقت قائل است که همان 
منازل دوم و سوم اسالم در نوبت سوم هستند که دومی، حقیقت یا استسالم که خاص 

دیگر، ازنظر میبدي اسالم ظاهر و باطنی عبارتتر از اولی یا طریقت است. بهانبیاست، باطنی
ي میبدي منزل اول اساس، به عقیدهدارد که آن باطن، خود نیز داراي باطنی است. براین

حقیقت طریقت و منزل سوم آن، از آنِ اهلشریعت، منزل دوم آن، از آنِ اهلاسالم از آنِ اهل
آورد، شمار میاي براي منزل سوم بهاست. دلیل این سخن آن است که آیاتی که وي تأییدیه

آیاتی است که در نوبت دوم براي معناي دوم آورده بود یا برعکس، برخی از آیاتی را برخی از 
 آورد، همان آیاتی است که براي منزل سوم آورده بود.  که براي تأیید معنا و منزل دوم می

 

 . معناي لغوي ایمان7
یا  ضدِّ خوف«به معناي » ن-م-ا«ي مصدر ثالثی مزید از باب اِفعال از ریشه» ایمان«

، ص: 5؛ 90، ص: 1، ج7؛ 25، ص: 13، ج3اخذ شده است (» نَفْس و ایمنی از ترسآرامش 
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حُسْن «معانی است. » آوردن بهبودن، اعتمادکردن به، رويایمن«). این ریشه داراي معانی 25
شده ایمنی اِعطا«و بعد از آن، » نَه)(اَمابندي، وفاداري پاي«سپس )» اَمَنَهنیّت، خلوص نیّت (

ضدِّ کفر، یا «ایمان دو معنا دارد:  .)1170، ص: 3، ج29( شوند، از اینجا ناشی می»(اَمان)
ها ظاهراً این است که ي آن). وجه تسمیه21، ص: 13، ج3» (تصدیق که ضدِّ تکذیب است

)، یا حق را تصدیق و اطاعت 191، ص: 5، ج2کند (مؤمن، برخالف کافر، حق را آشکار می
کند )، یا وحدانیت، شریعت و نبوت را تصدیق می144، ص: 5، ج3؛ 38، ص: 4، ج7د (کنمی

 ).434، ص: 5(
اخذ شده است. آن، در لغت عرب به » ن-م-ا«ي اما ازنظر میبدي ایمان هم از ریشه  

ي او، این ). به عقیده1285و  1180، 432، 265، 1167، صص: 26است (» تصدیق«معناي 
شود و گاهی اوقات در تصدیق دین حق کار برده میت در تصدیق مطلق بهواژه گاهی اوقا

داشتن خدا و... ي آن ظاهراً این است که مؤمن با راست). وجه تسمیه463، ص: 26ویژه (به
 ).1254و  524، 3240، 1168، صص: 26یابد (از مَقْت و عذاب خدا نجات و خَالصی می

) خوانده است؛ زیرا مردم 23(الحشر/» المؤمن«مجید ازنظر میبدي خدا خود را در قرآن   
از ظلم او در امان هستند و هرکسی که به او ایمان آورد، از عذاب او ایمن خواهد بود. همچنین 

صورت، وجه آورد که اگر ایمان به معناي تصدیق گرفته شود، دراینمیبدي از قول دیگران می
اش را در توحیدش و اقرار این است که او بنده ي المؤمن که یکی از اسماي خدا است،تسمیه

او به وحدانیتش، یا رسوالنش را در آشکارکردن معجزات، یا خودش را در خبرهایش تصدیق 
 ).3436، ص: 26کند (می

 

 . معناي اصطالحی ایمان8
معنا دارد: یکی به معناي تصدیق، و آن عبارت ، در نوبت دوم، ایمان دو االسرارکشفدر 

داشتن اهللا است به هرچه گفت و از خود در کتاب خود، یا بر زبان رسول خود خبر از به راست
). بنابر خبر درست از حضرت پیامبر(ص)، این تصدیق، 2673و  432، 265، صص: 26داد (

، انجیل، زبور، اتقرآن کریم، تورهاي او (استوارگرفتن هشت چیز است: خدا، رسوالن او، کتاب
 ص: ،26( ت و دوزخ و قَدَرث و نُشُور، بهشصُحُف ابراهیم و...)، فریشتگان، روز رستخیز، بَعْ

432.( 
چیزي است که از تصدیق و اخالص این قسم از ایمان، ازنظر میبدي درواقع عبارت از آن 

قَالَِت «آورد: این معناي از ایمان میي زیر را در تأیید رود. میبدي آیهدل، بر باطن بنده می
) 14(الحجرات/» الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُْل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا َیدْخُلِ الْإِیمَانُ ِفی قُلُوبِکُمْ...

 ).3240، ص: 26(
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مان ازنظر غیر از ایمان به معناي تصدیق، یعنی پذیرفتن شریعت، یکی دیگر از معناي ای
» یَا أَیُّهَا الَّذِیَن آمَنُوا آمِنُوا«میبدي، ایمان به معناي تحقیق، یعنی پذیرفتن حقیقت است. 

یَا أَیُّهَا الَّذِیَن «آورد: می). میبدي در نوبت سوم، از قول دیگران، در معناي این آیه 136(النساء/
روي تصدیق ایمان آوردید، از روي تحقیق ایمان  اي شما که از«، »تَحْقِیْقاًآمِنُوا  تَصدِیْقاًآمَنُوا 

کند ). میبدي از واسطی نقل می829، ص: 26» (آورید؛ شریعت پذیرفتید، حقیقت بپذیرید
که براي دانستن حقیقت جمال ایمان، به چهل سال دویدن در گبرگی (دین) نیاز است. وي 

پیش از چهل سال، وحی ممکن  که انبیاء(ع) راکند که همچنانسرّ این معنی را این ذکر می
طور هم روندگان راه را چهل سال جان و دل درباید باخت تا به حقیقت ایمان نیست، همین

 ).1389، ص: 26رسند (
و اما درباب حقیقت ایمان یا ایمان به معناي دوم آن، میبدي در نوبت دوم، مردم را در 

ها، سه گروه را باطل و یک گروه ن آنکند. وي از میاي ایمان به چهار گروه تقسیم میمسأله
 داند.سنّت است، حق میرا که اهل

کند که به جِیان ذکر میداند (جماعتی از) مُرْاو یکی از آن سه گروهی را که باطل می
ها ایمان قول و مجرد اقرار لفظی، یعنی تنها اقرار لسانی، بی تصدیق دل و بی ي آنعقیده

ي . در کتب مربوط به فِرَق، این تعریف از ایمان به فرقه)914و  44، صص: 26عمل است (
، 6؛ 223، ص: 1، ج4جِئَه نسبت داده شده است (کَرّامِیّه، اصحاب محمد بن کَرّام، از فِرَق مُرْ

رو، به ). ازاین309، ص: 1، ج21؛ 365، ص: 25؛ 139، ص: 10؛ 230، ص: 13؛ 104ص: 
، 13؛ 104، ص: 6؛ 223، ص: 1، ج4ؤمن حقیقی است (ها منافق در این دنیا، مي آنعقیده
کند که اگر ها را این ذکر میي آنبودن عقیده). میبدي دلیل باطل139، ص: 10؛ 230ص: 

ها هم اقرار و قول دارند، ها درست بودي، منافقان هم باید مؤمن بودي؛ زیرا آني آنعقیده
، 26) (8/ة(البقر» وَ مَا هُْم بِمُؤْمِنِینَ«رماید: فها میي آنولی تصدیق و عمل نه و خدا درباره

 ). 914، ص: 26: 41/ةالمائد؛ 94و  74، صص: 26؛ 914و  44صص: 
مِیان داند، جَهْي ایمان باطل مینیز میبدي یکی دیگر از آن سه گروهی را که درباب مسأله

دٌ بِالْقَلْب یا ایمان فقط معرفت به خدا یا اعتقاد باطنی یا عَقْها ي آنکند که به عقیدهذکر می
، 21؛ 216، ص: 13؛ 44، ص: 26عزم قلبی بدون اقرار زبانی و بدون عمل به ارکان است (

، 128، صص: 10؛ 73، ص: 19، ج15؛ 338، ص: 1، ج4؛ 214، ص: 1، ج4؛ 72، ص: 1ج
ها، اگر کسی معرفت ي آناساس، به عقیدهراین). ب74، ص: 6؛ 231و  220، 206، 130-131

کند؛ زیرا این انکار، به خدا داشته باشد اما با زبان او را انکار کند، این انکار زبانی او را کافر نمی
). میبدي 214، ص: 1، ج4؛ 74، ص: 6رو، او مؤمن است (برد؛ ازاینمعرفت او را از بین نمی

ها درباب ایمان درست ي آنکند که اگر عقیدهرا این ذکر میها ي آنبودن عقیدهدلیل باطل
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الَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ یَعْرِفُونَهُ «ي ها، بنابر آیهي یهودیان مؤمن بودي؛ زیرا آنبودي، باید همه
)، معرفت و 146/ة(البقر» عْلَمُونَْنهُمْ لَیَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُْم یَقًا مُِهْم وَ إِنَّ فَرِیْءَکَمَا یَعْرِفُونَ أَبْنَا

 ).94و  74، 44، صص: 26تصدیق از دل داشتند، ولی اقرار و قول و نیز عمل نه (
ي ایمان را باطل ها درباب مسألهي آنیکی دیگر از آن سه گروهی که میبدي عقیده

دي و اقرار عَقْ  ها ایمان، قول و گفتی وي آنکه به عقیده 2اندداند، مُرْجِیان و اصحاب رأيمی
). 635و  1285، 44، صص: 26اکتساب طاعات است (اعمال ظاهر و باطن و بی و تصدیقِ بی 
، ص: 26کند (ي این عقیده معرفی میسلیمان الکوفی را اولین گویندهبن ابی 3میبدي حَمّاد

، 6ن مُرْجِئ (ثوبا)، اما شهرستانی و بغدادي این تعریف از ایمان را به ثوبانیه، پیروان ابی44
) و اشعري آن را به ابوحنیفه و پیروانش 116-115، صص: 1، ج21؛ 209، ص: 13؛ 139ص: 

بودن ). میبدي دلیل باطل135-134، صص: 10؛ 221-219، صص: 1، ج4دهند (نسبت می
ها درست بودي، ابلیس هم باید مؤمن ي آنکند که اگر عقیدهها را این بیان میي آنعقیده
 ). 44، ص: 26؛ زیرا وي را هم اقرار و هم تصدیق بودي، ولی عمل نه (بودي

میبدي در تأیید اینکه غیر از اقرار به زبان و تصدیق به قلب، عمل نیز جزء ایمان است، 
إِنَّ «شود: کند که تنها به نقل دو آیه و یک روایت اکتفا میآیات و روایات فراوانی را نقل می

). وي در نوبت دوم، در تفسیر آن 8(لقمان/» مِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِیمِالَّذِینَ آمَنُوا وَعَ
ساختن آن با اعمال نیکوست و به این دلیل خدا آن نویسد: ایمان تصدیق به قلب و محققمی

الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ  إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ«دو را کنار هم آورده و بهشت را پاداش آن دو قرار داده است؛ 
). میبدي در نوبت دوم، در تفسیر آن، این خبر را 2673، ص: 26) (10(فاطر/» الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ

ماند و عمل، ایمان آرزو و ادعا نیست، ولکن چیزي است که در قلب باقی می«کند: نقل می
اي انجام بدهد، اشایستهگرداند، بنابراین هرکه سخن نیکویی بگوید و عمل نآن را راست می

اي انجام بدهد، آن پذیرد و هرکه سخن نیکویی بگوید و عمل شایستهخدا سخن او را نمی
کند: وي دلیل این تأویل را این اقوال حضرت پیامبر(ص) ذکر می». بردعمل، آن را باال می

ت بدون طلب بهش«و » کندخدا قول را جز با عمل و قول و عمل را جز با نیت قبول نمی«
؛ 225و  797، صص: 26: 143/ة) (البقر2811، ص: 26» (عمل، گناهی از گناهان است

، ص: 26: 58؛ االعراف/270-264، 226، صص: 26: 177/ة، البقر62، النور/15الحجرات/
، »اَلْاِیْمَانُ نِصْفَانِ نِصْفٌ صَبرٌ وَ نِصْفٌ شُکْرٌ«)؛ 1715، ص: 26: 10، فاطر/24؛ ابراهیم/1183

). 226، ص: 26» (ي دیگر آن شکر استي آن صبر و نیمهان دو نیمه است، یک نیمهایم«
نظر میبدي در نوبت دوم، برطبقِ این روایت، عمل، ازجمله صبر و شکر که جزء اعمال به

 باطنی هستند، جزء ایمان است.
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ي میبدي در نوبت دوم، دو نوع عمل داریم: عمل ظاهر، یا عمل جوارح، مثل به عقیده
شود و عمل باطن یا عمل دل، مثل معرفت، نماز، زکات، حج، صوم و... که اسالم خوانده می

). 1168و  1119، صص: 26شود (تصدیق، یقین و... که نیت و اعتقاد و ایمان خوانده می
هاي ي االنفال، مؤمن صاحبِ اوصاف و خصلتاز سوره 4-2نظر او در نوبت سوم، بنابر آیات به

ل ظاهر، چون نماز و زکات و اعمال باطن، چون تقوي و وَجَل و توکل است. اولی نیکو از اعما
إِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ إِذَا «از شرائط شریعت و دومی از اَمارات حقیقت است. میبدي 

ایمان، چون تقوي را به اعمال باطن اهل» نَتُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِیمَاًنا وَ عََلى رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُو
را به » وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ ةَ مُونَ الصَّلَاالَّذِینَ یُقِیْ«و وَجَل و توکل و از اَمارات حقیقت و 

رو، به اعتقاد کند. ازاینایمان چون نماز و زکات و از شرائط شریعت تفسیر میاعمال ظاهر اهل
 کار نیست و شریعت بیشریعت بهدر هم پیوسته و در هم بسته، حقیقت بی هر دو «او، این 

». أُوَلئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقا«حقیقت، راست نیست. چون هر دو به هم جمع گشت، آنگه: 
، ص: 26» (اند (و) هم در حقیقتاند که هم در شریعت درستحقیقت ایشانمؤمنان به

همه (اعمال ظاهر یا «گوید: باره مییگر، در نوبت دوم، دراین). نیز میبدي در جاي د1289
سر اسالم یا شریعت و اعمال باطن یا ایمان یا حقیقت) در هم بسته است که این بی آن، به

 ).1168، ص: 26» (کار نیایدنشود و آن بی این، به
سؤال شد: ترین عمل، برخاستن از خود است. از پیري نظر میبدي در نوبت سوم، بزرگبه
عمل تمام نیست، پس چرا اصحاب کهف را عمل نبود و کار که دانسته است، ایمان بی چنان

ها ي آنتر از اینکه خدا دربارهکه به عمل رسید بخفتند؟ وي در جواب گفت: کدام عمل بزرگ
ن است ای» إِذْ َقامُوا«) گفت. ازنظر میبدي بر لسان اهل اشارت معنی 14(الکهف/» إِذْ قَامُوا«

گردد که از خود ي او حاصل اعمال بندگان به این بازمیها از خود برخاستند. به عقیدهکه آن
اي باقی رسند و چون به حق برسند، دیگر واسطهبرخیزند و چون از خود برخیزند، به حق می

ماند و چون واسطه از میان برخیزد، دیگر تصرف در ایشان، خودِ حق کند و کار ایشان نمی
 ).1969، ص: 26ودِ حق سازد (خ

همه، ازنظر میبدي در نوبت دوم، بنابر خبري از حضرت پیامبر(ص)، بهترین و برترین بااین
َأيُّ اَلْاَعمَالِ َأفْضَلُ؟ قَالَ: «عمل، ایمان به خداست. جماعتی از مصطفی(ص) پرسیدند که 

، »رٌجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ. قِیْلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُوْإِیمَانٌ بِاللَّهِ. قِیْلَ: ُثمَّ َماذَا؟ قَالَ: ثُمَّ اَلْ
یک از اعمال بهترین عمل است؟ آن حضرت(ص) فرمودند: ایمان به خدا. گفته شد: کدام«

میبدي ». شدهپس از آن؟ فرمودند: جهاد در راه خدا. گفته شد: پس از آن؟ فرمودند: حج قبول
 ).45-44، صص: 26داند که ایمان به خدا عین عمل است (لیل بر آن میاین خبر را د
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ي ایمان، در میان چهار گروه حق اي را که درباب مسألهمیبدي در پایان، تنها عقیده
گوید: ایمان یک اصل مُرَکَّب از سه چیز قول، کند و میسنّت ذکر میي اهلداند، عقیدهمی

آید و بدون هر یکی کیب این هر سه چیز باهم به وجود میعمل و نیت است. اصل ایمان با تر
آورد مورد، در نوبت دوم، مثال نَفْسِ آدمی را میاینآید. وي دروجود نمیاز این سه چیز، آن به

وجود که مُرَکَّب از سه چیز سَر، جوارح، و دل است. نَفْس با ترکیب این هر سه چیز باهم به
نظر میبدي، قول، عمل و نیت، آید. ازوجود نمیسه چیز، آن به آید و بدون هریکی از اینمی

نسبت به ایمان، به ترتیب به منزلت سَر، جوارح، و دل نسبت به نَْفس آدمی است و درست 
اطالق باشد و بدون که آن هر سه چیز باهم باید باشد تا که اسم نَفْس بر آدمی قابلهمچنان

طور هم باید آن هر سه اطالق نیست، همینآدمی قابل هریکی از آن سه چیز، اسم نَفْس بر
اطالق باشد و بدون هریکی از آن سه چیز، اسم چیز باهم باشد تا که اسم مؤمن بر آدمی قابل

نظر میبدي، هرکسی که این سه ویژگی باهم در وي باشد، اطالق نیست. ازمؤمن بر آدمی قابل
). نیز 225، ص: 26و در غیر این صورت، نه (اطالق باشد حقیقت بر وي قابلاسم مؤمن به

، گفتار براي ایمان، همچون اساس و کردار براي ایمان، همچون االسرارکشفنظر صاحب به
طور هم گفتار اساس پاي ندارد، همینکار نیاید و بَنَاي بیبَنَا بهکه اساس بیبَنَاست و همچنان

ندارد، یعنی تا هر دو خصلت سر در هم ندهند، گفتار پاي کار نیاید و کردار بیکردار بهبی
 ).477-476، صص: 26ي ایمان نرسد (بنده به درجه

بنابراین ازنظر میبدي حقیقت ایمان از روي شرع، مشتمل بر سه چیز یا رکن یا بََنا یا 
خصلتِ استوار داشتن به دل (اعتقاد دل، عقیدت، تصدیق، تصدیق از میان جان، صدق اعتقاد 

ي پاك از میان جان است)، اقرار به زبان (ذکر روانی، نیت و احوال که عقیدهاستدر دل، ر
گویی، قول، گفتار و اقوال که صفت زبان، شهادت، شهادت بر زبان، صدق گفتار در زبان، راست

زبان است)، کردار به تن و مال (تعبد ارکان، عمل، عمل به ارکان، صدق کردار در ارکان، 
، 26است ( 4که حرکت ارکان است و عمل بر وفق سنّت)، و پیروي از سنّت کاري، اعمالراست

، 1478، 636، 477، 45، 44، 2811، 470، 2128-2127، 3677، 3676، 1167صص: 
). باید خاطرنشان کرد که 69-68، صص: 19؛ 287-286، صص: 2، ج: 28؛ 94و  74، 2673

، 470، صص: 26مورد در نوبت سوم ( این تعریف از ایمان، در میان ارجاعات مذکور، جز سه
 ي موارد آن در نوبت دوم آمده است.)، بقیه3677و  1478

کند که تنها به نقل یک آیه میبدي آیات فراوانی را در تأیید این تعریف از ایمان نقل می
). میبدي این 82(طه/» يوَإِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَ آمَنَ َو عَمِلَ صَالِحًا ُثمَّ إهْتَدَ«شود: اکتفا می

تصدیق «را به » و َآمَنَ«، »اقرار کند«را به » لِمَنْ تَابَ«ي ایمان دانسته، آیه را بیان ابنیه
، »از سنّت پیروي کند«را به » ُثمَّ إهْتَدَي«، و »با جانش و مالش«را » و َعَمِلَ َصالِحًا«، »کند
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ایمان «کند: قول سفیان ثوري را نقل می کند. نیز وي در تأیید این تفسیر خود، اینتفسیر می
، صص: 26» (شود، استاقرار، تصدیق، عمل و پیروي از سنّت که ایمان جز با آن تکمیل نمی

؛ 3050، ص: 26: 30؛ فُصَِّلت/3677و  3676، صص: 26: 15-14؛ االعلی/2127-2128
 ).45و  1722، صص: 26: 24ابراهیم/

حدیث آمد، همان ه قبالً در تعریف ایمان ازنظر اهلکاین تعریف میبدي از ایمان همچنان
حدیث حنبل از ایمان است که در کنار دیگر موارد، اشاره به این دارد که او از اهلتعریف ابن

). الکِالباذي این 19؛ نیز نک: 1029، ص: 3، ج24؛ 1171، ص: 3، ج: 29است (به نقل از: 
ایمان قول، عمل و نیت است «کند: ان تبدیل میي صوفیتعریف حنبلی از ایمان را به آموزه

 ).  79، ص: 8؛ 1171، ص: 3، ج29» (و معنی نیت، تصدیق است
داشتن خدا، باري، ازنظر میبدي ایمان دو معنا دارد: اول تصدیق به دل که عبارت از راست

قَدَر است.  ث و نُشُور، بهشت و دوزخ وهاي او، فریشتگان، روز رستخیز، بَعْرسوالن وي، کتاب
 دوم، شهادت بر زبان، تصدیق از میان جان، عمل به ارکان و پیروي از سنّت.

 

 . فرق اسالم و ایمان9
ي شهادت بر زبان ازنظر میبدي، اسالم به معناي اول، عبارت است از اقرار به زبان و کلمه

بنابراین اسمی براي ظاهر دین است. ولی ایمان به معناي اول، عبارت از تصدیق به راندن و 
مورد، یعنی قلب و اخالص دل است و بنابراین اسمی براي باطن دین است. نیز میبدي دراین

کند: ها، در نوبت دوم، از حضرت پیامبر(ص) نقل میفرق بین اسالم و ایمان، به معناي اول آن
ه خلق از تو بینند و ایمان آن است که خالق از تو شناسد. اسالم آشکار و اسالم آن است ک

ایمان نهان، اسالم با خلق و ایمان با خالق، اسالم شریعت و ایمان حقیقت، اسالم پوست و 
ایمان مغز، اسالم سود و ایمان مایه، اسالم صدف و ایمان دُرّ در آن، اسالم کالبد و ایمان روح 

یَت (ظاهر) و ایمان عقیدت، اسالم سایه و ایمان درخت، اسالم خانه و ایمان در آن، اسالم حِلْ
کدخدا، اسالم لوح و ایمان نبشته، اسالم قدح و ایمان شراب، اسالم زبان و ایمان کلمه است 

 ).1168و  3240، صص: 26(
 ، اسالم به معناي دوم آن، یعنی اقرار به زبان، تصدیق بهاالسرارکشفاما ازنظر صاحب 

رو، آنجاکه قلب، عمل به ارکان و پیروي از سّنت، با ایمان به معناي دوم آن برابر است. ازاین
کند، اشاره به این میبدي در تفسیر خود، گاهی مؤمن را مسلمان و مسلمان را مؤمن یاد می

 ).1168، ص: 26معناي از اسالم و ایمان دارد (
ها ایمان و اسالم در معانی اول و دوم آن ي میبدي ازولی اسالم در منزل سوم، به عقیده

 برتر است.
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عنوان یکی از اجزاء ایمان و ناگفته نماند که اسالم در منزل اول آن، با اقرار به زبان به
عنوان ها، برابر است و ایمان در معناي اول آن، با تصدیق به قلب بهاسالم در معناي دوم آن

 ها، برابر است.معناي دوم آنهاي اسالم و ایمان در یکی از مؤلّفه
 

 . محل اسالم و ایمان10
بندي، دل و باطن آدمی داراي چهار پرده ، در نوبت سوم، در یک تقسیماالسرارکشفدر   

 5ي مشاهدت حق]، و شَغَافر [مستقر عهد اسالم]، قلب [محل نور ایمان]، فؤاد [سراپردهدْ(صَ
ي درونی بندي دومی، پنج پرده)، و در تقسیم2973-2972، صص: 26لِ عشق]) ([مَحَطِّ رَحْ

تَوْدِع ر [مستقر عهد اسالم]، قلب [محل نور ایمان]، فؤاد [موضع نظر حق]، سرّ [مُسْدْدارد: (صَ
بندي )، و در تقسیم1596-1595، صص: 26لِ عشق]) (اف [مَحَطِّ رَحْ گنج اخالص]، و شَغَ 
(نَفْس [منزل اسالم]، دل [منزل ایمان]، سرّ [منزل معرفت]، جان  يسومی، چهار درجه

داراي  ،بندي چهارمی) و در تقسیم555و  332-331، صص: 26[منزل توحید]) را دارد (
ر [منزل امانت اسالم]، فؤاد [منزل امانت ایمان]، قلب [منزل امانت دْي (صَچهار مرتبه

 ).742، صص: 26معرفت]، و سرّ [منزل امانت محبت]) است (
ر دْي اول دل و باطن آدمی، یعنی صَ بندي، مرتبه و پردهازنظر میبدي در هر چهار تقسیم

ي بندي اول، درجه و پردهفْس، مستقر عهد اسالم و منزل امانت آن است و در سه تقسیمو نَ
بندي آخر، دوم دل و باطن آدمی، یعنی قلب و دل، منزل و محل نور ایمان و در تقسیم

ر برابر دْي دوم دل و باطن آدمی، یعنی فؤاد، منزل امانت ایمان است. ازنظر میبدي صَرتبهم
 ).197، ص: 22با نَفْس است (

ر در خبر و قلب دْر با قلب این است که صَدْي میبدي در نوبت سوم، فرق بین صَبه عقیده
ر رسد ولی دْق به صَر در هیبت و قلب در سُرور مشاهدت است. حَرَج و ضِیْدْدر نظر است. صَ

 ).2111، ص: 26به قلب نه (
شود که ازنظر میبدي، دین داراي چهار منزل اسالم، ایمان، نیز از آنچه آمد معلوم می

، 26معرفت، توحید و حق است که هر منزل، نسبت به منزل قبلی حکم باطن آن را دارد (
 ).2973ص: 

رد مراتب باطن آدمی و نیز درمورد هاي مختلف میبدي درموبندياحتماالً دلیل تقسیم
به انگلیسی،  االسرارکشفکه مترجم منتخباتی از ، همچناناالسرارکشفدیگر موضوعات در 

مند است که ویلیام چیتیک گفته، این است که میبدي در تفسیر خود بیشتر به این عالقه
ودش را بیان کند دست دهد تا دیدگاه الهیاتی خهاي تفسیري را بهطیف وسیعی از دیدگاه

 ).ix، ص: 30(
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 ي اسالم، ایمان، و سنّت. رابطه11
» اَنْعَمْتَ عَلَیْهِم«ي ، در نوبت سوم، به نقل از دیگران، در تفسیر آیهاالسرارکشفدر 

که اگر آن اند؛ طوريپیوستههم هایی هستند که بهنعمتگوید اسالم و سنّت ) می7(الفاتحه/
آورد که شافعى مورد میهم نپیوندند، بنده را استقامت در دین نَبُوَد. نیز میبدي درایندو به

، اي پسر ادریس! از »تَمُنُّ عَلَیَّ یا بْنَ اِدْرِیسَ«گفت: خداي را در خواب دیدم که با من گفت: 
فَقَالَ «، یا رب! مرا که میرانی، بر اسالم میران. »نِی عَلَی الْإِسْلَامِاَمَتْ«: من آرزویی خواه. گفتم

دیگر، عبارت، اهللا فرمود: بگو و از من بر سنّت به یکدیگر خواه؛ به»َو عََلی السُّنَّۀِ عَزَّوَجَل: قُلْ 
ن که اسالم چون اسالم خواهی، با آن سنّت خواه. چنین گوي که مرا بر اسالم و بر سنّت میرا

بی سنّت نیست و اعتقاد بی سّنت پذیرفته نیست و دین بی سنّت، حق نیست. مصطفى(ص) 
ال قَولَ اِلّا بِعَمَلٍ وَ ال قَوْلَ وَ عَمَلَ اِلّا بِنِیَّۀٍ وَ ال قَولَ وَ عَمَلَ وَ نِیَّۀَ اِلّا بِاِصَابَۀِ «از اینجا فرمودند: 

 ».السُّنَّۀِ 
أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ ِللْإِسْلَاِم «ي ه نقل از دیگران، در تفسیر آیهمورد، بنیز میبدي دراین
آورد که اسالم بر ، می»نور سنّت«به » نور«)، ضمن تفسیر 22(الزمر/» فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ

که انمثالِ چراغِ برافروخته از نور اعظم و نور سنّت بر مثاِل مادّت و پرورش آن است. همچن
دیگر، عبارتطور هم اسالم را از نور سنّت گزیر نیست؛ بهچراغ را از مادّت گریز نیست، همین

اي هر سینه«آورد: نور سنّت، مادّت، پرورش و مددگاه چراغ اسالم است. میبدي در ادامه می
رَد تا چراغ اسالم اندر آن سینه برافروخت، مددگاهی از نور سنّت آن را پدید آوَ ةالعزکه رب

اي نیست، وي را در اسالم همواره آن سینه آراسته و افروخته بُوَد. پس هر که را از سنّت شمه
 ).555-554و  25، صص: 26» (اي نیستبهره

) و در جاي 554، ص: 26جا از قول خود (مورد، در نوبت سوم، در یکنیز میبدي دراین
ي ه درخت، سنّت را به آبشخور یا چشمه)، اسالم را ب25، ص: 26دیگري به نقل از دیگران (
ي آن تشبیه کرده و ي آن و حق تعالی را به نشاننده و پرورانندهآب آن، ایمان را به میوه

طور هم اسالم را از سنّت ي آب گریز نیست، همینکه درخت را از چشمهگوید همچنانمی
 ي آن است.ثمره دیگر، سنّت، آبشخور درخت اسالم و ایمانعبارتگزیر نیست؛ به

که اسالم و دین بدون پیوسته هستند؛ طوريهمباري، ازنظر میبدي، اسالم و سّنت به
بهره از اسالم است. سنّت آبشخور درخت بهره از سنّت، بیسنّت پذیرفته و حق نیست و بی

ي آن است. نور سنّت، مادّت و پرورش و مددگاه چراغ اسالم است. نیز اسالم و ایمان میوه
 ي ایمان است.کنندهکه قبالً آمد، بنابر قول سفیان ثوري، سنّت تکمیلهمچنان

 

 ي اسالم و ایمان. فایده12
 ي بعضی از هــي اسالم در معناي اول آن، بنابه گفت، در نوبت دوم، فایدهاالسرارکشفدر 
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ون و ) و بنابه نظر خود میبدي، عصمت در خ45، ص: 26(ن دِماء و عصمت اموالعلما، حِقْ
 ).3240و  1168، صص:26(بودن احکام شرع و تساوي مسلمانان در آن استمال و ِذمَّت، روان

ي بعضی از علما، حصول ي ایمان در معناي اول آن، بنابه گفتهاما درمورد ایمان، فایده
)، و بنابه نظر خود میبدي، نجات از مَقْت خدا، خَالص و اَمن از عذاب 45، ص: 26معرفت (

 ). 524و  3240، 1168، صص: 26تساوي مؤمنان در آن است ( وي و
، ص: 26ي بعضی از علما، ثُبُوت عدالت (ي آن بنابه گفتهو اما درمورد عمل صالح، فایده

) و تفاوت و کمال 524، ص: 26) و بنابه نظر خود میبدي، صلح میان بنده و خدا است (45
ظر میبدي مؤمنان در ایمان متفاوت هستند. ندر ایمان مؤمنان، به معناي دوم آن است. به

شود، نه اقرار به زبان و نه تصدیق به قلب، بلکه عمل ها در آن میآنچه باعث تفاوت آن
، 26تر خواهد بود (رو هر مؤمنی که عمل او نیکوتر باشد، ایمان وي کاملهاست؛ ازاینآن

جاکه مؤمنان امروز، در ). همچنین ازنظر میبدي در نوبت سوم، ازآن3240و  1168صص: 
دیگر، تفاوت عبارتطاعات متفاوت هستند، فردا ازنظر درجات و منازل متفاوت خواهند بود؛ به

ها در این دنیا، از لحاظ طاعات مؤمنان در آن دنیا، از لحاظ درجات و منازل ناشی از تفاوت آن
ي معانی بر آیهیر اهل، در نوبت دوم، بنابر تفساالسرارکشفنیز در  ).2293، ص: 26است (

)، عمل، مثل فرائض و 179(آل عمران/» مَا کَانَ اللَّهُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ...«
 6کیساندهد. همچنین بنابر تفسیر ابنواجبات دین و جهاد و قتال، منافق را از مؤمن تمییز می

ي از ایمان نشینندهیمان و برقرار کیست و بازپسي بر اکند که پایندهآن است که معلوم می
 ).361-360، صص: 2، ج9کیست (

 

 جهانی. نقش گفتار، نیت و کردار در نجات آن13
طور که گفته شد، ازنظر میبدي حقیقت ایمان عبارت است از اقرار به زبان، تصدیق همان

 به قلب، عمل به ارکان و پیروي از سنّت.
ي نجات نوبت سوم، در میان این سه خصلت ایمان، آنچه مایه ي میبدي دربه عقیده

 ).470، ص: 26آدمی است، اعتقاد صافی و صفاي اعتقاد است (
إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا لَنْ تُغْنِیَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ «ي نظر میبدي، بنابر آیهو اما درمورد نقش عمل، به

)، عمل بدون اعتقاد، به هیچ 10(آل عمران/» ئًا وَأُولَئِکَ هُمْ وَقُودُ النَّارِوَلَا أَوْلَاُدهُمْ مِنَ اللَّهِ شَیْ
نظر او اگر اعتقاد دل، ذکر زبان و تعبد ارکان وجود کاري نیاید و هیچ سودي ندارد. ثانیاً به

ي هَت وجود داشته باشد، امید است که چون بدرقهداشته باشد، اگرچه در آن (تعبد ارکان) شُبْ
قاد با آن همراه است، آن را ردّ نکنند. ثالثاً به اعتقاد میبدي، با وجودِ صفاي اعتقاد، اگر اعت

که احکام اصول سنّت از اعمال برخیزد و درنتیجه، از دیوان اعمال وي چیزي برنیاید هم امید 
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خدا بلندمرتبه [در روز قیامت] «رستگاري هست؛ زیرا حضرت پیامبر(ص) فرمودند: 
الراحمین باقی مانده است. پس اند و ارحمانبیاء، فرشتگان و مؤمنان شفاعت کرده فرمایند:می

اند گیرد و خلق کثیري را که عمل خیري انجام ندادهاو یک مشت یا دو مشت از آتش را برمی
 ).470، ص: 26» (کنداز آن خارج می

نظر اي اعتقاد، بههمراه اعتقاد صافی و صفباوجوداین، یعنی با وجودِ طاعات و اعمال به
ها، بلکه به رحمت و مغفرت و فضل خدا بستگی میبدي در نوبت سوم، نجات انسان نه به آن

). میبدي در 9/ةالمائد» (وَأَجْرٌ عَظِیمٌ  ةٌ وَعََد اللَّهُ الَّذِیَن آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُْم مَغْفِرَ«دارد: 
مل صالح است، محتاج عفو و مغفرت است و اگرچه بنده اگرچه با ع«نویسد: تفسیر آن می

پاکدامن است، نیازمند رحمت است که نجات، در رحمت و مغفرت است نه در طاعات و 
» مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَۀً...«)؛ 888، ص: 26» (اعمال

کند تصدیق می«، »مُصَدِّقٌ ِباَنَّ نِجَاتَهُ بِفَضلِ اهللاِ لَا ِبَعمِلِهِ«را به » مُؤْمِنٌ«دي ). میب97(النحل/
کند. وي در تفسیر این آیه معنی می» که نجات او به فضل خدا بسته است و نه به عمل او

 حَیَاًة طَیِّبَۀً کسی را سزد که اعمال وي نیکو بود و سیرت وي پاك و همت وي«گوید: می
 ، ص:5، ج9( »جمع و آنگه اعتقاد کند که نجات وي به فضل الهی است نه به کردار بندگی

454.( 
 گیري. نتیجه14

اسالم سه معنا دارد: اول اقرار به  االسرارکشفشود که در گیري میاز آنچه آمد نتیجه
داشتن نمازهاي رپاياهللا، بدادن به ال اله االّ اهللا و محمد رسولزبان که عبارت است از شهادت

ي خدا در صورت دادن حج خانهگرفتن در ماه مبارك رمضان، انجامگانه، دادن زکات، روزهپنج
استطاعت، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر؛ دوم، اقرار به زبان، تصدیق به قلب، عمل به 

 ن به حق است.ابدان و پیروي از سنّت؛ سوم، استسالم که عبارت از رَستن از خود و پیوست
داشتن خدا، رسوالن او، اما ایمان دو معنا دارد: اول تصدیق دل که عبارت از راست

ث و نُشُور، بهشت و دوزخ و َقَدر است؛ دوم، اقرار به هاي او، فریشتگان، روز رستخیز، بَعْکتاب
 زبان، تصدیق به قلب، عمل به ارکان و پیروي از سنّت.

ر یا نَْفس است، در معناي اول آن، مربوط به ظاهر بنده است. ولی دْاسالم که محل آن، صَ
ایمان که محل آن قلب است، در معناي اول آن، مربوط به باطن بنده است. اسالم در معناي 
دوم آن، با ایمان در معناي دوم آن برابر است. اسالم در معناي سوم آن، از اسالم و ایمان در 

عنوان یکی از است. اسالم در معناي اول آن با اقرار به زبان بهها برتر معانی اول و دوم آن
ها، برابر است. ایمان در معناي اول آن، با تصدیق به اجزاي اسالم و ایمان در معناي دوم آن

  است. رـرابـا، بـهاي دوم آنـهاي اسالم و ایمان در معنعنوان یکی از مؤلّفهقلب به
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 ي آن است.هسنّت آبشخور درخت اسالم و ایمان میو
بودن احکام شرع و ي اسالم در معناي اول آن، عصمت در خون و مال و ذِمَّت، روانفایده

ت خدا، خَالص از ي ایمان در معناي اول آن، نجات از مَقْتساوي مسلمانان در آن است. فائده
، ي عمل، صلح بین بنده و خداعذاب خدا، حصول معرفت و تساوي مؤمنان در آن است. فائده

ي آن تعیین ثُبُوت عدالت و تفاوت و کمال در ایمان مؤمنان به معناي دوم آن است. نیز فایده
شود بهشت است. همچنین عمل باعث تمییز مؤمن از منافق می مؤمن در هشت درجه درجه

 از ایمان کیست. نشینندهکند که پاینده بر ایمان و برقرار و بازپسو نیز آن معلوم می
میبدي در میان سه خصلت ایمان به معناي دوم آن، یعنی گفتار، نیت و کردار، ازنظر 
رَوي آدمی است، اعتقاد صافی است. اما در مورد عمل، آن بدون صفاي ي نجات اُخْآنچه مایه

اعتقاد به هیچ کاري نیاید. ثانیًا اگر اعتقاد دل، ذکر زبان و تعبد ارکان وجود داشته باشد، 
خاطر وجود اعتقاد دل، آن را کان شُبْهَت وجود داشته باشد امید است که بهاگرچه در تعبد ار

ردّ نکنند. ثالثًا اگر تصدیق قلبی وجود داشته باشد ولی طاعات و اعمال نه، باز هم امید 
الراحمین صاحبان صفاي اعتقاد بدون عمل را از آتش رستگاري است؛ زیرا درنهایت، ارحم

نظر صاحب همراه صفاي اعتقاد، بهیعنی با وجود طاعات و اعمال بهکند. باوجوداین، خارج می
 ها، بلکه به رحمت و مغفرت و فضل خدا بستگی دارد.، نجات انسان نه به آناالسرارکشف

 

 هایادداشت
)، مقامات 577، ص: 26) و در نوبت سوم (568، ص: 26. ازنظر میبدي در نوبت دوم (1

 ام، توکل و استسالم است.روندگان به ترتیب، تقوي، اعتص
ایمان «الرأي، اصحاب امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن المرزبان الکوفی الفارسی هستند که . اصحاب2

 ).61، ص: 25» (به مذهب او اقرار است به زبان، و تصدیق به دل
 ) آمده که صحیح آن َحمّاد است.44، ص: 26؛ 68، ص: 9، جماد (االسرارکشف. در 3
، ص: 26ر میبدي سنّت عبارت از گفت و کَرد و فرمود و راه و سیرت رسول خدا (ص) است (. ازنظ4

747.( 
هاي دل از عشق پر شَغَاف آنگه گویند که پرده«آورد: ون مُحِبّ مینُ اف از سُمْ. میبدي در تعریف شَغ5َ

، 26» (عشق شنودشود و نیز چیزي را در آن جاي نماند تا هرچه گوید از عشق گوید و آنچه شنود در 
 ).1596ص: 

 ).67، ص: 10( 911/299-12، یا 932/320. م. 6
 

 منابع
 القرآن الکریم. .1
، بتحقیق و ضبط عبدالسالم سِ اللّغَهِجَمُ مَقَایِیْمُعْتا)، الحسین احمد، (بیفَارِسِ بْنِ زَکَرِیّا، ابینِ. اِب2ْ

 محمد هارون، بیروت: دارالفکر.
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، بیروت: عَرَبِلِسَانُ الْتا)، منظور االفریقی المصري، ابی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم، (بی . ابن3
 دار صادر.

، نَ نَ وَ اخْتِالفُ الْمُصَلِّیْاِسْالمِیّیْاالتُ الْ مَقَم)، 1990-ه1411. االشعري، ابوالحسن علی بن اسماعیل، (4
 زء االوّل، صیدا (بیروت): المکتبه العصریه.الدین عبدالحمید، الجتحقیق محمد محیی

، تحقیق و مُفْرَداتُ فِی غَرِیبِ الْقُرْآنِاَلْتا)، . الراغب االصفهانی، ابی القاسم الحسین بن محمد، (بی5
 ضبط محمد سیّد کیالنی، بیروت: دارالمعرفه.

، صَحَّحَهُ وَ عَلَّقَ عَلَیهِ: وَ النِّحَلُلْمِلَلُ اَ م)، 1992-ه1413. الشهرستانی، ابوالفتح محمد بن عبدالکریم، (6
 احمد فهیمی محمد، بیروت (لبنان): دار الکتب العلمیه.

، ترتیب و تحقیق عبدالحمید عَیْنُکتاب اَلْق)، 1424-م2003. الفراهیدي، الخلیل بن احمد، (7
 هنداوي، بیروت: دار الکتب العلمیه.

، تحقیق و تعلیق عبدالحلیم لتَّعَرُّفُ لِمَذْهَبِ اَهْلِ التَّصَوُّفِاَتا)، . الکِالباذي، ابوبکر محمد بن اسحاق، (بی8
 محمود و طه عبدالباقی سرور، مصر: مکتبه الثقافه الدّینیّه. 

ار، معروف به تفسیر خواجه عبداهللا االبرةعُدَّاالسرار و کشف)، 1382. المیبدي، ابوالفضل رشیدالدّین، (9
 ي انتشارات امیرکبیر.اصغر حکمت، تهران: مؤسسه، به سعی و اهتمام: علیانصاري

، مترجم: زهرا پورسینا، ویراستار: مفهوم ایمان در کالم اسالمی)، 1380. ایزوتسو، توشی هیکو، (10
 مصطفی ملکیان، تهران: سروش (انتشارات صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران).

، مترجم: حسین صابري، مشهد: هاي کالمی در اسالمتاریخ اندیشه، )1374الرحمن، (. بدوي، عبد11
 هاي اسالمی آستان قدس رضوي.بنیاد پژوهش
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