
بررسی تطبیقی ایمان از دیدگاه فخرالدین رازی و عالمه جوادی آملی
زهرا محمدی1 

چکیده
کفر است.  ح بوده، مسئله ایمان و  که از دیرباز در میان اندیشمندان مطر یکی از مسائلی 
که روشن ش���دن آن باعث اتحاد و تقریب میان مسلمانان، و عدم شناخت آن  مس���ئله ای 
کفر را از منظر فخرالدین  موجب تفرقه و جدایی میان آنها خواهد شد. این مقاله، ایمان و 
کتابخانه ای-اسنادی  رازی و عالمه جوادی عاملی به روش توصیفی-تطبیقی و به شیوه 
ک���رده و نق���اط تواف���ق و تخالف ای���ن دو اندیش���ه را به دس���ت آورده اس���ت. به نظر  بررس���ی 
نگارن���ده، ب���ا وجود تفاوت مذهب فخ���ر رازی و عالمه جوادی آملی، این دو در بس���یاری از 
کفر، رابطه ایمان و عمل صالح و حکم  کفر مانند تعریف ایمان و  مباحث مربوط به ایمان و 
کرده اند. زیادت و نقصان ایمان، تنها  کبیره، توافق داشته و آرای یکسانی را اظهار  مرتکب 

که فخر رازی و عالمه، آرای متفاوتی از آنها ارائه داده اند. مسئله ای است 
کبیره، زیادت و  کفر، فخر رازی، عالمه جوادی آمل���ی، مرتکب  کلیـــدی: ایم���ان،  کان  واژ

نقصان ایمان.

1. مقدمه
گان  کلم���ات و واژ ام���روزه یکی از ترفندهای دش���منان اس���الم برای انجام مقاصد خود، اس���تفاده از 

کفر اس���ت تا به این وس���یله، مس���لمانان را ب���ه جان یکدیگ���ر انداخته و به  اختالف���ی مانن���د ایمان و 

که در فهم اس���الم، با ارائه  گروه هایی بودند  اهداف خود دس���ت یابد. در طول تاریخ اس���الم، افراد و 

ک���رده و باعث بس���یاری از تفرقه افکنی ها  گرایش به جم���ود و تعصب را ابراز  تفس���یرهای نادرس���ت، 

کفر، مقاالت و نوش���ته های  و فرقه گرایی ها در جامعه مس���لمانان ش���ده اند. درباره بررس���ی ایمان و 

کفر را از دیدگاه فخر رازی و  که به طور خاص، ایمان و  زیادی نوش���ته ش���ده، اما مقاله یا نوش���ته ای 

کرده باشد، یافت نشد. عالمه جوادی آملی بررسی 

ایمان، از ریشه أمن، ضد خوف و به معنای نفس تصدیق است. )الفراهیدی، بی جا، 388/8( 

کالم اسالمی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، از افغانستان. 1. دانش پژوه دکتری 

دوفصلنامه تخصصی مطالعات دین پژوهی / سال دوم/ شماره چهارم/ پاییز و زمستان 1397/ 30-21
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که ضد خیانت  ابن ف���ارس در معن���ای ایمان می گوید: »أمن دو اص���ل دارد. یکی به معن���ای امانتی 

است و دیگری به معنای تصدیق«)ابن فارس، 1404، 133/1(. فخررازی در المحصول، ایمان را در 

لغت به معنای تصدیق می داند )رازی، بی جا، 303/1(.

ایم���ان در اصطالح، معانی متع���ددی دارد. عضدالدین ایجی در المواق���ف در تعریف اصطالحی 

ایمان آورده است: 

که در ص���ورت ض���رورت آورده. پس تصدیق  ایمان، تصدیق رس���ول؟ص؟ اس���ت ب���ه آنچه 
تفصیلی نس���بت به آنچه به تفصیل آورده ش���ده و تصدیق اجمالی نس���بت ب���ه آنچه اجماال 

آورده شده، است. )ایجی، 1417، 527/3( 

تفتازانی در تعریف ایمان می گوید: »ایمان، تصدیق نبی است در آنچه آن حضرت آن  را بالضروره 

آورده است«. )تفتازانی، 1401، 176/5(  دانشمندان شیعه نیز ایمان را از سنخ تصدیق دانسته اند. 

ب���رای مث���ال ابن میثم ایمان را این گون���ه تعریف می کند: »ایمان، یعنی تصدی���ق قلبی به خداوند و 

آنچه رس���ولش از قول و فعل آورده اس���ت« )البحرانی، 1406، ص170(. خواجه نصیر طوس���ی، ایمان 

کافی نمی داند )حلی، 1409، ص577( .بیشتر  را تصدیق قلبی و لس���انی دانس���ته و تصدیق قلبی را 

دانش���مندان ش���یعه مانند محقق طوس���ی در الفصول النصیریه و فاضل مقداد در ارشاد الطالبین، 

ایمان را تصدیق قلبی و لسانی دانسته اند. )مجلسی، بی جا، 296/68(

کرده است:  فخر رازی ایمان را این گونه تعریف 

ع لیس لمطلق التصدیق بل التصدیق الخاص وهو  أنا نعترف بأن االیمان فی عرف الشر
کل أمر دینی علم بالضرورة مجیئه به. تصدیق محمد؟ص؟ فی 

ع به معنای مطل���ق تصدیق نبوده، بلکه تصدیق خاص اس���ت و آن  ایم���ان در عرف ش���ر
ک���ه آن حضرت آن  را آورده اس���ت. )رازی، 1418،  تصدی���ق محمد؟ص؟ اس���ت در هر امر دینی 

ص314(

کدام س���نخ از تصدیق  که م���راد از ایمان  گرچ���ه در ای���ن عب���ارت به طور صری���ح بیان نکرده  وی ا

کرده و می گوید:  ح  کتاب معالم اصول الدین به آن تصر است، اما در 

یَمان. ِ
إْ

ل َسَبب لُظُهوره واألعمال َخاِرَجة َعن ُمَسّمی ال َقوإْ ِتَقاد َوالإْ یَمان عباَرة َعن ااِلعإْ ِ
إْ

ال

ایمان عبارت اس���ت از اعتقاد قلبی و قول اظهار ایمان و اعمال داخل در مس���مای ایمان 
نیست. )الرازی، بی تا، 134/1(

عالمه جوادی آملی در بیان حقیقت ایمان به نقل از امام رضا؟ع؟ آورده است: »إن الیمان هو 

التصدیق بالقلب و القرار باللسان، و العمل باألرکان؛ ایمان همانا تصدیق قلبی، اقرار لسانی و عمل 

با ارکان اس���ت«. )طبرس���ی، 1415، 86/1( با توجه به روایت فوق، عالم���ه جوادی حقیقت ایمان را 



ری
  سم

قید
ا ی
رم
و ا
  
 ویا
ین
لل
ف ی
ا خ
نا
یل
ا د
ا ی
ها
ی یی
ج و
اط
ی 
وس
دش

23

کرم؟ص؟  دارای اصول و فروع دانسته و اصل انسان را قلب او می داند. عالمه می گوید سخن پیامبر ا

ک���ه می فرماید: »الیم���ان قوٌل مقول و عمل معمول و عرفان العق���ول« منافاتی با اصل بودن اعتقاد 

قلبی ندارد )جوادی آملی، 1389، 180/2(.

ک  که دان���ه را با خا گویند  کافر  کش���اورز را نی���ز از آن  رو  کف���ر در لغت به معنای پوش���اندن اس���ت. 

کف���ر به معنای لغ���وی آن در قرآن آمده اس���ت: »...َکَمَثِل  می پوش���اند. )الس���معانی، 1418، 45/1(  

کشاورزان را در شگفتی فرومی برد...«  که محصولش  اَر َنَباُتُه...؛ ...همانند بارانی 
َ

عَجَب الُکّف
َ
َغیٍث أ

)حدید: 20(.

کفر نزد ما ع���دم تصدیق  کف���ر آورده: »کفر، خ���الف ایمان اس���ت و  عضدالدی���ن ایج���ی در تعری���ف 

که او بالضروره آورده«. )ایج���ی، 1417، 544/3( ابن میثم  رس���ول؟ص؟ در بعضی از آن  چیزی اس���ت 

که ایشان بالضروره  کفر آورده: »کفر، انکار رسول؟ص؟ و انکار شی ء است از آنچه  بحرانی نیز در تعریف 

کفر را در لغت به معنای س���تر دانس���ته و معتقد  آورده« )البحرانی، 1406، ص171(. فخرالدین رازی، 

که دلیل را ش���ناخته، ام���ا آن  را انکار  که معنای س���تر محقق نمی ش���ود مگر در حق معاندی  اس���ت 

می کند )فخر رازی، 1418، 32/6(.

کفر را این گونه تعریف می کند:  وی در جای دیگر 

الکفر عبارة عن انکار ما علم بالضرورة مجیء الرس���ول به، فعلی هذا ال یکفر احد من اهل 
القبلة. 

کرم؟ص؟ از جانب خداوند  که پیامبر ا کفر عبارت است از انکار آنچه بالضروره معلوم است 
آورده است. بنابراین، هیچ یک از اهل قبله تکفیر نمی شود. )الرازی، بی جا، ص405(

از دیدگاه عالمه جوادی آملی، کتمان در مسائل جزئی و فرعی، به اعتقاد قلبی آسیب نمی رساند، 

کسی اصلی از اصول  گر  کفر منتهی می شود، یعنی ا کتمان در مسائل اصولی، زیان بار بوده و به  ولی 

کفر اس���ت. )جوادی آمل���ی، 1388، 87/8(   کتمان او در ح���د انکار و موجب  کن���د،  کتمان  دی���ن را 

گر به انکار ضروری دین برگردد، موجب نجاست آنهاست.  براین اساس، غلو در حق اهل بیت؟مهع؟ ا

ج عن السالم أو َمن  کّل َمن خر گفته: »الکافر و ضابطه  که  کالم محقق حلی  ح  صاحب جواهر در شر

ج و الغالة«. )محقق حلی، 1409، 42/1( کالخوار انتحله و جحد ما یعلم من الدین ضرورة 

که همه  گذشتگان می گوید  گزارش اجماع  گروه سخنی نیست. وی پس از  کفر این  در نجاست و 

لت می کنند در اینجا نیز جاری ان���د، چنانکه فقهای معاصر نیز با  کافران دال که بر نجاس���ت  ادل���ه ای 

که فرمود: »ال  کردند  کاظم طباطبایی یزدی، سخن وی را تأیید  کالم سید محمد  س���کوت خود بر 

گر بدون  کفر ا ج و النواصب«. )طباطبایی یزدی، 1422، 145/1(  إش���کال فی نجاس���ة الغالة و الخوار
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که همان خروج از دایره اسالم و ارتداد  گفته می شود  کفر در اصطالح فقها  قرینه استعمال شود، به 

که عبارت است از انکار  کحه می شود  بوده و مشمول احکام خاصی مانند نجاست و عدم جواز منا

الوهیت، توحید یا رسالت یا انکار یکی از ضروریات دین، با التفات به اینکه ضروری است، به طوری 

که انکارش به انکار رسالت منجر شود )طباطبایی یزدی، 1422، 48/1(.

کف���ر در اصط���الح فقها بیش���تر در مقابل اس���الم اس���ت، ول���ی در اصط���الح متکلمین و در بیش���تر 

ِل الُکفَر 
َ

کار رفته اس���ت. خداوند متعال می فرماید: »...َو َم���ن َیَتَبّد آی���ات ق���رآن، در مقابل ایمان به 

کفر را به جای ایمان بپذیرد، از راه مستقیم )عقل و  که  کسی  ِبیل؛ ...و   َسَواَء الّسَ
َ

ِباالِیَماِن َفَقد َضّل

قَرُب ِمنُهم 
َ
گمراه ش���ده اس���ت« )بقره: 108(. در جای دیگر می فرماید: »...ُهم ِللُکفِر َیوَمِئٍذ أ فطرت( 

کفر نزدیک تر بودند تا به ایمان...« )آل عمران: 167(. ِلالیَماِن...؛ ...آنها در آن هنگام به 

 ایم���ان، مرک���ب از اعتقاد قلبی و التزام به اقرار لس���انی و عمل به ارکان اس���ت، پس ترک هر یک از 

کفر، در  گاهی در اعتقاد.  گاهی در عمل ظهور پیدا می کند و  که  کفر، به همان مرتبه است،  این امور 

کفرها،  گی های خاص خود را دارند. همه  کدام ویژ که هر  روایات نیز مراتب و اقس���ام مختلفی دارد 

کسی یا فاعل عملی، نسبت  کالم بزرگان، به  کفر فقهی حمل نمی ش���ود. پس هرگاه در روایات با  به 

کفر است. کدام مرتبه و قسم از  که منظور،  کفر داده شد، باید بررسی شود 

2. رابطه ایمان و عمل صالح
ج از مسمای ایمان بوده و فقط مشتمل بر اعتقاد قلبی است.  که عمل، خار فخررازی معتقد است 

که عبارتند از:  وی برای اثبات مدعای خود، دالیلی دارد 

ک���ِرَه َوَقلبه ُمطَمِئٌن 
ُ
 َمن أ

َّ
اول( خداون���د، قل���ب را محل ایمان ق���رار داده؛ زیرا می فرمای���د: »...ِإال

که تحت فشار واقع شده اند در حالی که قلبشان آرام و باایمان است...«  یَمان...؛ ...به جز آنها  ِ
إْ

ِبال

...؛ ...اما ایمان هنوز وارد قلب ش���ما نش���ده  یَم���ان ِفی ُقُلوبُک���مإْ ِ
إْ

خ���ل ال )نح���ل: 106(؛ »...َو لم���ا یدإْ

که  کس���انی هس���تند  یَمان...؛ ...آنان  ِ
إْ

َکَت���َب ِفی ُقُلوبه���م ال وَلِئ���َک 
ُ
اس���ت...« )حج���رات: 14(؛ »...أ

خداوند ایمان را بر صفحه دل هایشان نوشته...« )مجادله: 22(.

که قلب، محل اعتقاد است. با این بیان معلوم می شود 

گاه ایمان ذکر ش���ود، اعمال صالح بر آن عطف می ش���ود و عطف در ظاهر، موجب تغایر  دوم( هر 

است.

ذین آمُنوا َولم یلبسوا 
َ
کبائر، ایمان فرد هنوز ثابت است. خداوند می فرماید: »اّل سوم( با ارتکاب 

که ایمان آوردند و ایمان خود را با شرک و ستم نیالودند...« )انعام: 82(؛ »َیا  م...؛  آنها  ِإیَمانهم بُظلإْ
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که ایمان آورده اید! حکم قصاص  َلی...؛ ای افرادی  َقتإْ قصاُص ِفی الإْ ُکُم الإْ ُکِتَب َعَلیإْ ذیَن آمُنوا 
َ
یُه���ا اّل

َ
أ

کسی را  که عمدا  کس���ی  کش���تگان، بر ش���ما نوش���ته ش���ده اس���ت...«)بقره: 178(. آیه اخیر  در مورد 

کشته، مؤمن نامیده است. )رازی، بی تا، 134/1( 

کامل و واقعی دانس���ته و ذکر آن پس از  عالمه جوادی آملی نیز عمل صالح را از مظاهر و آثار اعتقاد 

کلی،  که مجموع اعتقاد قلبی، اقرار زبانی و عمل به ارکان است، مانند ذکر مصداق پس از ذکر  ایمان، 

کل بوده و هدفش،  کهة )الرحمن: 11( نیس���ت، بلکه ذکر جزء مهم بعد از ذکر  مانند ذکر نخل بعد از فا

توجه  به اهمیت عمل صالح اس���ت، چنانکه در بعضی موارد، اعتقاد قلبی پس از ایمان ذکر می شود، 

وُتوا الِعل���َم أّنُه الَحّقُ ِمن َرّبَِک َفُیؤِمُنوا ِبه َفُتخِب���َت َله ُقلوبُهم...« )حج: 54( و 
ُ
مانن���د »و ِلَیعَلَم اّلذیَن أ

که در میان سایر اعمال صالح دارد،  چنانکه برخی مصادیق عمل صالح نیز به دلیل اهمیت ویژه ای 

که پس از »و عملوا الصالحات« دو  کلی عمل صالح ذکر می شود، مانند آنچه در سوره عصر آمده  پس از 

عمل تواصی به حق و تواصی به صبر مطرح ش���ده اس���ت. هر چند همه موارد یاد شده، از یک صنف 

کل و برخی از سنخ ذکر جزئی مهم بعد از ذکر  نیست؛ زیرا بعضی از آنها مانند ذکر جزء مهم بعد از ذکر 

کلی است. )جوادی آملی، 1389، 42/5( 

3. زیادت و نقصان ایمان
در ب���اب زی���ادت و نقص���ان ایم���ان، فخ���ر رازی قائل به ع���دم زیادت و نقص���ان ایمان ب���وده و چنین 

که چون ایمان اس���م است، برای تصدیق آنچه رس���ول خدا؟ص؟ بالضروره آورده،  اس���تدالل می کند 

پس چنین چیزی تفاوت پذیر نیس���ت. بنابراین، مس���مای ایمان، غیر قابل زیادت و نقصان است. 

)الطوسی، 1405، ص404( فخر رازی این بحث را لغوی دانسته و می گوید:

گ���ر آن  را فقط  گ���ر عم���ل را جز ایمان دانس���تیم، ایم���ان زیادت و نقص���ان می پذیرد، اما ا ا
اعتق���اد قلبی دانس���تیم، غی���ر قابل زیادت و نقصان اس���ت و چون وی اصل ایم���ان را اعتقاد 
قلبی دانسته و عمل را از ثمرات ایمان می داند، ایمان با این بیان غیر قابل زیادت و نقصان 

می شود. )رازی، 1418، 32/6(

برخالف دیدگاه وی، بیش���تر اش���اعره قائل به زیادت و نقصان ایمان هستند. تفتازانی می گوید: 

کتاب و س���نت و بر طبق مذهب اش���اعره و معتزله و آنچه از ش���افعی و بیشتر علما نقل شده،  »ظاهر 

ایمان زیادت و نقصان می پذیرد«. )تفتازانی، 1401، 2/ 261( عضدالدین ایجی نیز زیادت و نقصان 

ایمان را پذیرفته و بر س���خن خود دو دلیل آورده است )ایجی، 1417، 542/3(، اما از دیدگاه عالمه 

ج���وادی آمل���ی، بخش های س���ه گانه ایم���ان، یعنی اعتق���اد قلبی، عمل ب���ه ارکان و اظه���ار به زبان، 
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که  گفت  کاه���ش می پذیرد، پس نمی ت���وان  درج���ات و مرات���ب ش���دید و ضعیف داش���ته و افزایش و 

که از زیادت و نقصان ایمان سخن می گویند، فقط ناظر به جنبه های عملی آن  ایمان در آیه هایی 

ح است، بلکه همه مراحل آن را شامل می شود )جوادی آملی، 1389، 346/16(.  با جوار

که در دل های مؤمنان با امداد غیبی  ازدیاد و افزایش ایمان، ثمره س���کینت و اطمینانی اس���ت 

که به عنایت و برکت خداوند نصیب مؤمنان می شود: »ُهَو  پیدا ش���ده و نعمت و فیضی الهی اس���ت 

که آرامش را در  کسی است  کیَنَة فی ُقلوِب الُمؤِمنیَن ِلَیزدادوا ایمانًا َمَع ایماِنِهم...؛ او  ذی أنَزَل الّسَ
َ
اّل

کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزایند...« )فتح: 4(، ولی باید زمینه این لطف را  دل های مؤمنان نازل 

که هدایت یافته اند،  کس���انی  ذیَن اهَتَدوا زاَدُهم ُهًدی وآتاُهم َتقواُهم؛ 
َ
کنند: »واّل خود افراد فراهم 

)خداوند( بر هدایتشان می افزاید و روح تقوا به آنان می بخشد« )محمد: 17(.

کارهای  ک���ه ایمان عملی و مقاومت های بدنی بر اثر افزای���ش اعتقادی و درونی و نیز  همان گون���ه 

کاهش می یابد،  کارهای بد  کارهای نیک بیش���تر شده و با  نیک افزایش می یابد، ایمان قلبی نیز  با 

چنان ک���ه جمل���ه زاَدُهم ُهدی در آیه یاد ش���ده، ناظر به افزایش عقیده و هدایت درونی اس���ت؛ زیرا 

کمیت ایمان. )جوادی آملی، 1389، 346/16( آیت اهلل جوادی آملی  کیفی است نه  سخن از رشد 

ذیَن قاَل َلُهُم الّن���اُس إن الّناَس َقد َجَمعوا َلُکم َفاخَش���وُهم َفزاَدُه���م ایمانًا وقالوا 
َ
در توضی���ح آی���ه »َاّل

َحسُبَنا اهلُل وِنعَم الَوکیل« )آل عمران: 173( می گوید: 

که با وج���ود جراحت های جن���گ احد و  ای���ن آی���ات نی���ز مدح مؤمن���ان مجاهدی اس���ت 
کردند و با توکل  فشارهای روحی، پس از آن نبرد، بی درنگ دعوت خدا و رسول او را اجابت 
گماش���تند و همین امر مای���ه افزایش ایمان  ب���ر خدا و عزمی راس���خ به تعقیب دش���من همت 
گزارش غیبی رسول  که با مش���اهده تحقق  آنان ش���د. این ازدیاد ایمان، یا به این معناس���ت 
کردند، یا به  ک���رم؟ص؟ بیش از پیش به حقانیت آن حضرت و س���خنان و دی���ن وی باور پیدا  ا
که چون دین و ایمان و اصل مکتب و مسلک و مرام مورد عالقه خویش را در  این معناست 
معرض خطر دیدند، دلبستگی ش���ان به آن بیش���تر و ایمان شان ش���کوفا و افزون شد؛ زیرا در 
حال خطر، زمینه و انگیزه افزایش دلبس���تگی و ایمان فراهم اس���ت. )جوادی آملی، 1389، 

 )337/16

گفتنی است بخش های سه گانه ایمان یعنی اعتقاد قلبی، عمل به ارکان و اظهار به زبان، درجات 

کفر و شرک و ضاللت، درکات  کاهش می پذیرند، چنانکه  و مراتب شدید و ضعیف داشته و افزایش و 

که تنها به نصرت الهی دلبس���ته بوده و فقط  کاهش پذیر هس���تند. به هر روی، مؤمنان  و افزایش و 

او را حامی و مدافع خود می دانس���تند، نه تنها ناامید نش���دند، بلکه بر ایمانشان افزوده شد و چون 

کارشان  گفتند »َحسُبَنا اهلُل و ِنعَم الَوکیل« و اینکه  منطق مؤمنان، توحید ناب و توکل بر خداست، 
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که اهل احسان و تقوا بودند، در ظاهر  گذار می کنند، نشانه شدت ایمان آنهاست. آنها  را به خدا وا

گری  گر براس���اس عقیده و صداقتش���ان نمی بود، خدا افشا گفتند، وگرنه یعنی ا و باطن این جمله را 

که تأیید فرمود. )جوادی آملی، 1389، 337/16( می کرد، در حالی 

کبیره 4. حکم مرتکب 
کبیره با استفاده از یک استدالل، درصدد اثبات مؤمن بودن مرتکب  فخر رازی در باره حکم مرتکب 

که وارد آتش شود، رسوا  کبیره رسوا نمی شود؛ زیرا مؤمن است و هر  کبیره بوده و می گوید: »صاحب 

کبیره، مؤمن بوده و وارد آتش نمی شود«.  و خوار شده، پس صاحب 

کبیره مؤمن است   4-1. اثبات مقدمه اول، صاحب 

کبیره مؤمن  کبیره خوار و رسوا نمی شود؛ زیرا مؤمن است و مؤمن، خوار نمی شود. مرتکب  صاحب 

که فرمود:  است به دلیل این قول خداوند متعال 

رى،  خإْ
ُ إْ
داُهما َعَلی األ َنُهما. َفِإنإْ َبَغتإْ ِإحإْ ِلُحوا َبیإْ صإْ

َ
َتَتُلوا، َفأ ِمِنیَن اقإْ ُمؤإْ َو ِإنإْ طاِئَفت���اِن ِمَن الإْ

ِر اهلِل...  مإْ
َ
ی َتِفی َء ِإلی أ ِغی، َحّتَ ِتی َتبإْ

َ
َفقاِتُلوا اّل

گر یکی از آن دو  کنند، آنها را آشتی دهید و ا گروه از مؤمنان با هم  نزاع و جنگ  و هرگاه دو 
کنید تا به فرمان خدا بازگردد... . )حجرات: 9( گروه متجاوز پیکار  کند، با  بر دیگری تجاوز 

کرده اند، مؤمن نامیده است. در این آیه، خداوند آنان را درحالی که بغی 

4-2. اثبات مقدمه دوم، مؤمن خوار نمی شود

���وَء، َعَلی  َم َو الّسُ َی���وإْ َی الإْ ِخزإْ مؤم���ن خوار نمی ش���ود به دلیل این س���خن خداون���د متع���ال: »...ِإّنَ الإْ

کافران اس���ت«. )نحل: 27( در این آیه، خداوند به نقل از  کاِفِریَن؛ ...رس���وایی و بدبختی امروز بر  الإْ

ِقیاَمِة...؛ ...م���ا را در روز قیامت، خوار مکن...« )آل عمران:  َم الإْ ِزنا َیوإْ مؤمن���ان می گوید: »...َو ال ُتخإْ

...؛ خداون���د درخواس���ت آنها را  ُه���مإْ ���َتجاَب َلُه���مإْ َرّبُ 194( و خداون���د در پاس���خ آنه���ا می گوی���د: »َفاسإْ

پذیرفت...« )آل عمران: 195(.

که  کبیره، مؤمن است. با اثبات این دو مقدمه، قطع حاصل می شود  که صاحب  پس ثابت شد 

کبیره، مؤمن بوده و داخل در آتش نمی شود. )رازی،  ، 212/2( وی در جای دیگر، صاحب  مرتکب 

کرده و به صورت دائم عقاب نمی کند  که خداوند آنها را عفو  کبیره را فاس���ق نامیده و معقتد اس���ت 

)رازی، 1402، 70/1(.

گناه با ایمان س���ازگار نیس���ت، چنانکه پیامبر  از دیدگاه عالمه جوادی، بر اس���اس برخی روایات، 

کافر دانس���تن  ک���رم؟ص؟ فرمود: »الیزنی الزانی و هو مؤمن و الیس���رق الس���ارق و هو مؤمن«. عالمه،  ا
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که محققان امامیه، این نظریه را مردود دانس���ته و  کبیره را مردود دانس���ته و معتقد اس���ت  مرتکب 

کافر نیست؛ زیرا ایمان به دو معناست:  گناه بزرگ، قابل بخشش بوده و  که مرتکب  بر این باورند 

گناه با اعتقاد قلبی منافات  که همان اعتقاد قلبی اس���ت.  گاهی جزء علوم مکاش���فه بوده  الف( 

ک���ه به حق تعال���ی اعتقاد دارن���د و در عمل با فرمان ه���ای الهی مخالف���ت می کنند،  کس���انی  ن���دارد. 

نا َغَلَبت َعَلینا ِشقَوُتنا وُکّنا َقومًا ضاّلین«. )مؤمنون: 106(  سخنشان این است: »...َرّبَ

گاه���ی ایم���ان، جزء عل���وم معامله اس���ت، یعنی ایمان، ی���ا در خصوص بخش عملی تفس���یر  ب( 

که ایمان، مجموعه عقیده قلبی و اقرار به زبان و عمل به ارکان است. گفته می شود  می شود و یا 

گ���ر عمل ب���ه ارکان در متن ایمان باش���د، مرتکب معصیت، با اعض���ا و جوارحش اطاعت خدای  ا

ح او مؤمن نیس���تند، چنانکه در روایت فوق آمده اس���ت، مانند  س���بحان را نکرده، پس اعضا و جوار

که بگوید وجود طبیب و حاذق بودن وی و س���ودمندی نس���خه اش را قبول دارم، ولی در  بیم���اری 

گفته ش���ود  گر  که در حقیقت، نس���خه طبیب را قبول ندارد. بنابراین، ا عم���ل به آن اعتنای���ی نکند 

گناه با این بخش از ایمان س���ازگار نیس���ت،  ح ظهور دارد،  ایمان، هم در قلب و هم در اعضا و جوار

کفر دو نوع اس���ت. یکی اعتقادی و  کریم و روایات اس���المی،  ن���ه ب���ا اصل اعتق���اد قلبی، پس در قرآن 

دیگری عملی.

َکَفَر َفِاّنَ اهلَل َغِنی  کفر عملی در آیه »...وهلِلِّ َعَلی الّناِس ِحّجُ الَبیِت َمِن اس���َتطاَع ِاَلیِه َس���بیاًل وَمن 

که توان انجام  َکَفر در این آیه، شخصی است  َعِن العاَلمین« )آل عمران: 97( آمده است. مراد از َمن 

کفر عملی دارد نه قلبی؛ زیرا از بعد  کرده و  اعمال حج یا استطاعت را دارد، ولی به عمد، حج را ترک 

اعتقادی، مسلمان است. 

کفر عملی اش���اره ش���ده، چنانکه در مقبوله عمربن حنظله آمده  در روایات اهل بیت؟مهع؟ نیز به 

کرده و این  کوچک ش���مرده و حکم اهل بیت؟مهع؟ را رد  ع، حکم اهلل را  کم ش���ر که ردکننده حکم حا

کار، در حد شرک به خدای سبحان است: »فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فإّنما استخّف بحکم 

اهلل و علین���ا رد، و الراد علینا الراد علی اهلل و هو علی حّد الش���رک ب���اهلل« )حلی، 1409، 447/9(. این 

رد، به معنای ارتداد اعتقادی نیس���ت، بلکه ارتداد عملی است، یعنی در مقام عمل موحد و مؤمن 

نیست، هر چند از نظر قلبی می تواند موحد باشد. )جوادی آملی، 1389، 79/18( 

5. نتیجه گیری
که فخر رازی و  گرفت  از تطبیق دیدگاه فخرالدین رازی و عالمه جوادی آملی چنین می توان نتیجه 

عالمه، هر دو ایمان را از مقوله اعتقاد قلبی دانسته و عمل به ارکان را از آثار و فروع ایمان می دانند، 
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که  کفر را در اصل لغت، به معنای س���تر دانس���ته و معتقد اس���ت  کف���ر، فخر رازی  ام���ا در تعری���ف واژه 

که دلیل را ش���ناخته، اما آن  را انکار می کند. از  معنای س���تر محقق نمی ش���ود، مگر در حق معاندی 

کتمان در مسائل جزئی و فرعی، به اعتقاد قلبی آسیب نمی رساند،  دیدگاه عالمه جوادی آملی نیز 

کسی اصلی از اصول  گر  کفر منتهی می شود، یعنی ا کتمان در مسائل اصولی، زیان بار بوده و به  ولی 

کفر است. کتمان او در حد انکار بوده و موجب  کند،  کتمان  دین را 

ج از مسمای ایمان بوده و فقط  در مورد رابطه ایمان و عمل، بر اساس نظر فخر رازی، عمل، خار

که عالمه جوادی آملی نیز عمل صالح را از مظاهر و آثار  مشتمل بر اعتقاد قلبی می شود. همان طور 

که مجموع اعتقاد قلبی، اقرار زبانی و عمل به  کامل و واقعی دانسته و ذکر آن پس از ایمان،  اعتقاد 

کلی می داند. ارکان است را از قبیل ذکر مصداق پس از ذکر 

درب���اره زیادت و نقص���ان ایمان نیز فخر رازی قائل به عدم زی���ادت و نقصان ایمان بوده و چنین 

که چون ایمان اس���م اس���ت برای تصدیق آنچه رس���ول خدا بالضروره آورده، پس  اس���تدالل می کند 

چنی���ن چیزی تفاوت پذیر نیس���ت. بنابراین، مس���مای ایم���ان، غیرقابل زیادت و نقصان اس���ت. بر 

خ���الف دی���دگاه وی، عالمه جوادی آملی، بخش های س���ه گانه ایمان، یعنی اعتق���اد قلبی، عمل به 

کاهش  ارکان و اظهار به زبان را دارای درجات و مراتب شدید و ضعیف دانسته و قائل به  افزایش و 

کبیره را مؤمن دانس���ته و اهل عذاب  کبیره، فخر رازی و عالمه، صاحب  آن اس���ت. در مورد مرتکب 

ابدی نمی دانند. 
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