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جواد رقوی

چکیده
مسئله «ایمان» از مهمترین مباحث کالمی و بحث انگیزترین موضوع در کتاب های کالمی
به ویژه کتابهای قرون اولیه اسالم است .یکی از کسانی که حقیقت ایمان را مورد کاوش قرار
داده و پس از طرح دیدگاه خاص دراین اره به توضیح و تبیین آن پرداخته است ،حکیم محمد
حسین اصفهانی است .در این تحقیق با روش توصیفی ،تحلیلی دیدگاه یاد شده مورد بررسی
قرار گرفته است و پس از تبیین و تحلیل دیدگاه مزبور به ارزیابی آن پرداخته شده است .بر
اساس این دیدگاه معرفت و تصدیق منطقی عین ایمان به شمار میآید و تعهد و تسلیم قلبی از
آثار آن قلمداد میشود و این مطلب به دست آمده است که این دیدگاه همان گونه که از نظر
معنا شناختی ایمان قابل دفاع نیست ،دلیل عقلی و متون دینی نیز آن را تایید نمیکند و باید
گفت حقیقت ایمان را تعهد و تسلیم قلبی تشکیل میدهد و علم و معرفت نه عین ایمان است و
نه جزء آن و نه علت تامه ،بلکه شرط الزم آن به شمار آمده و ایمانی که سعادت ابدی انسان را
به دنبال دارد بر معرفتی یقینی استوار است.
کلید واژهها :محقق اصفهانی ،ایمان ،معرفت تصدیقی ،تسلیم قلبی ،معرفت یقینی.
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مقدمه
مسئله ایمان از مهمترین ارکان زندگی بشر به شمار میآید و مسیر حرکت انسان را
تعیین میکند .ایمان دینی سرنوشت سازترین انتخاب در زندگی افراد بوده و سعادت ابدی
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او را رقم میزند ،اما اینکه حقیقت ایمان چیست و با علم چه نسبتی دارد ،دراینباره،
پرسشهایی مطرح است که به برخی آنها اشاره میشود:
ـ ماهیت ایمان و مولفههای آن چیست؟
ـ آیا ایمان عین علم است؟
ـ اگر ایمان عین علم است ،کفر جحود مانند کفر شیطان و فرعون چگونه قابل توجیه
است؟
ـ اگر ایمان غیر علم است رابطه آن با علم چگونه است؟
ـ آیا علم جزء ایمان است یا شرط کافی و علتِ ایمان ،یا شرط الزم آن یا اینکه علم
در ایمان هیچ نقشی ندارد و ایمان با شك و تردید نیز پدید میآید؟
ـ اگر معرفت و علم در تحقق ایمان نقش دارد ،کدام سطح از معرفت است؟
ـ آیا برای پیدایش ایمان ،معرفت یقینی الزم است یا معرفت ظنی نیز کفایت میکند؟
درباره پاسخ پرسشهای یادشده دیدگاههای گوناگونی پدید آمدهاند .این دیدگاها از
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قرون اولیه اسالم آغازشده و تاکنون ادامه دارد؛ در ادامه به مهمترین آنها اشاره میشود:
 .1تصدیق منطقی ،عمل و اقرار زبانی اجزای تشکیلدهنده ایمان
برخی از فرقههای خوارج ،علم ،عمل و اقرار زبانی را از مؤلفههای ایمان به شمار
آوردهاند.
بیهسیه یکی از از گروههای خوارج است که این دیدگاه را پذیرفتهاند(.شهرستانی،
1111ق ،ج )111 :1ازارقه از دیگر فرقههای خوارج است که بر اساس همین دیدگاه،
مرتکب گناه کبیره را کافر ملی و مخلد در جهنم دانستهاند .آنان علت تامه کفر شیطان
را ارتکاب گناه کبیره و تخلف از دستورات الهی میدانند(.همان)111 :
 .2تصدیق قلبی ،عمل و اقرار زبانی اجزای تشکیل دهنده ایمان
این دیدگاه نیز به خوارج نسبت داده شده است .بر اساس این دیدگاه نیز اگر کسی
عمل و اطاعت را ترک کند ،کافر به شمار میآید(.تفتازانی1141 ،ق ،ج)171 : 1

 .3تصدیق قلبی تمام حقیقت ایمان
طبق این دیدگاه به وسیله تصدیق قلبی تمام حقیقت ایمان پدید میآید ،به گونهای
که اگر کسی تصدیق قلبی داشته باشد و در زبان اظهار ایمان نکند یا رفتار او بر اساس
ایمان قلبی نباشد ،باز هم مؤمن به شمار میآید(.تفتازانی1141 ،ق ،ج)177-171 :1
خواجه نصیر الدین طوسی در برخی مکتوبات خود علم و اقرار زبانی را تمام حقیقت
ایمان قلمداد کرده و هر یك ازعلم و اقرار زبانی را به تنهایی کافی ندانسته است .او برای
کافی نبودن علم به این آیه مبارکه استدالل کرده است :وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَیقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ
ظُلْمًا وَعُلُوًّا (.نمل )11 :طبق این آیه ،فرعون و طرفداران او در حالی که در باطن به
معجزات و حقانیت حضرت موسی

یقین داشتند ،ولی از روی ظلم و برتریطلبی

حقانیت او را انکار کردند و ایمان نیاوردند .وی همچنین ،برای بسنده نبودن تصدیق زبان
به این آیه استدالل کرده است :قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَکِنْ قُولُوا
أَسْلَمْنَا (.حجرات)11 :
بر اساس این آیه ،اعراب بادیهنشین در عین اینکه گفتند ما از ته دل ایمان آوردیم،
ولی خداوند به پیامبر
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 .1تصدیق منطقی و اقرار زبانی تشکیلدهنده تمام حقیقت ایمان

میفرماید :بگو شما ایمان نیاورید ،لیکن بگویید اسالم

آوردیم(.عالمه حلی)111 :1372 ،
 .1تصدیق قلبی و اقرار زبانی تمام حقیقت ایمان
بر اساس این نظریه ،تصدیق و تسلیم قلبی به عالوه اقرار زبانی حقیقت ایمان را
تشکیل میدهد؛ بنابراین ،اگر کسی به تمام حقایق دینی تصدیق قلبی داشته باشد ،ولی
در زبان به آن اقرار نکند ،یا تنها با زبان اقرار کند و تصدیق قلبی نداشته باشد ،مؤمن به
شمار نمیآید(.تفتازانی1141 ،ق ،ج)171 :1
 . 1تصدیق قلبی و تصدیق منطقی تمام حقیقت ایمان
طبق برخی دیدگاهها ،تصدیق قلبی به عالوه تصدیق منطقی و علمی ماهیت ایمان
را تشکیل میدهد .از برخی سخنان محقق خراسانی این دیدگاه به دست میآید .او زمانی
که درباره اصول دین سخن گفته است ،یادآور شده است که درباره اصول دین صرف
علم کفایت نمیکند ،بلکه به عالوه آن ،التزام قلبی ،تسلیم در برابر عقاید دینی و انکار
نکردن آنها نیز ضروری است(.آخوند خراسانی1114 ،ق)111 :
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از کسانی که ماهیت ایمان را مورد تحقیق قرار داده و دیدگاه خاصی دراینباره ابراز
نموده است محقق بزرگ ،شیخ محمد حسین اصفهانی است .در این نوشتار حقیقت
ایمان را از نظر این محقق بررسی میکنیم و دیدگاه او را دراینباره مورد ارزیابی قرار
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میدهیم.
از آنجا که فهم حقیقت ایمان و ارزیابی دیدگاهها ،به ویژه دیدگاه محقق اصفهانی
دراینباره ارتباط عمیقی با فهم معنای تصدیق و آگاهی از اقسام آن دارد ،نخست به
صورت خالصه به معنای تصدیق میپردازیم و به اقسام آن اشاره میکنیم و سپس
دیدگاه محقق اصفهانی را درباره ایمان ،تبیین و تحلیل نموده و مورد ارزیابی قرار
میدهیم.
«تصدیق» در لغت به معنای راست دانستن(ابن منظور1117 ،ق ،ج ،)347 :7قبول
کردن(انیس ابراهیم ،1311 ،ج )1417 :1و باور داشتن(عمید ،1311 ،ج )112 :1است.
این واژه در اصطالح به دو معنا به کار رفته است؛ طبق یك معنا به نام تصدیق منطقی
و طبق معنای دیگر به اسم تصدیق قلبی یاد میشود.
تصدیق منطقی در مقابل تصور قرار دارد و از اقسام علم حصولی به شمار میآید .در
اینکه حقیقت تصدیق منطقی چیست ،دیدگاهای مختلف پدید آمدهاند ،از آنجا که تصدیق
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مزبور از اقسام علم حصولی است ،در تعریف آن باید علم به کار گرفته شود ،بنابراین
مناسبترین معنا برای تصدیق یاد شده این است« :علم به وقوع یا عدم وقوع
نسبت»(خوانساری )11 :1371 ،یا «ادراک مطابقت یا عدم مطابقت یك نسبت با
واقع»(مظفر1144 ،ق ،)11 :تصدیق قلبی به معنای تسلیم قلبی است(.تفتازانی،1313 ،
ج 1) 111 :1که از آن به عقد القلب ،التزام قلبی(طباطبایی ،1313 ،ج ،)211 :1علقۀ
قلبی(محمدی )13 :1317 ،و اعتراف قلبی(مالعبداهلل )174 :1313 ،یاد میشود.
تصدیق منطقی و قلبی از جهات مختلف با یکدیگر تفاوت دارند ،از جمله اینکه تصدیق
منطقی از اقسام علم حصولی و از سنخ معرفت و بینش است و تصدیق قلبی از مصادیق
گرایش وتمایالت قلبی است(.محمدی )12 :1317 ،دیگر اینکه تصدیق منطقی در مقابل
جهل و نادانی است و تصدیق قلبی در مقابل تکذیب و انکار است(.تفتازانی1141 ،ق،
ج)111-111 :1
 .9و الیه اشار الغزالی ،حیث فسّر التصدیق بالتسلیم(.تفتازانی ،9451 ،ج )980 :0

پس از مقدمه یاد شده به بررسی دیدگاه محقق اصفهانی درباره ایمانمیپردازیم و
برای تحقیق و تبیین دیدگاه یاد شده ،مسائل ذیل را یادآور میشویم:
 .1طرح دیدگاه محقق اصفهانی؛
 .2تبیین و توضیح دیدگاه یاد شده؛
 .1بیان وجه ضعف و یادآوری برخی اشکاالت بر دیدگاه مزبور.
 .1طرح دیدگاه محقق اصفهانی
طبق دیدگاه محقق اصفهانی حقیقت ایمان عین معرفت و یقین و علم تصدیقی است:
حقیقۀ االیمان الذی هو هیئۀ نورانیۀ یتجوهر بها جوهر النفس ،هو العلم و
المعرفۀ و الیقین(.اصفهانی1111ق ،ج)141 :3

بر اساس این دیدگاه ،ماهیت «ایمان» از سنخ بینش و تصدیق منطقی است و امور
دیگر در تشکیل ایمان دخالت ندارد.
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 .3رفع اشکاالت از دیدگاه مذکور؛

 .2تبیین دیدگاه محقق اصفهانی
محقق اصفهانی در تبیین این دیدگاه میگوید معرفت ـ به ویژه معرفت تصدیقی ـ
یك امر مشکك بوده و دارای این مراتب است:
مرتبه اول؛ علم تصدیقی که از طریق تقلید پدید میآید .این علم گاهی در احکام و
فروعات است وگاهی در عقاید و اصول دین .علم تقلیدی در فروعات واقعاً علم است و
به وسیله آن احکام فعلی ظاهری بر انسان اثبات میشود(.همان) اما علم تقلیدی در
اصول عقاید ،در حقیقت علم نیست ،زیرا ثبوت تعبدی در مورد مبدأ و معاد معنا ندارد و
در خصوص ثبوت واقعی آنها انسان یا عالم است یا جاهل و فرض سوم وجود ندارد.
مقلّد در اصول عقاید مانند مریضی است که به طبیب متخصص اعتماد میکند و اعتقاد
دارد که آنچه او دستور داده برای مرض او مفید است ،ولی درباره حقیقت مرض و حقیقت
دارو هیچ گونه اطالعی ندارد(.همان)
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مرتبه دوم؛ معرفتی که از طریق برهان حاصل میشود(.همان )141 :چنین معرفتی
قلب را نورانی میکند و باالصاله سعادت را در پی دارد .این گونه معرفت همواره ثابت و
زوالناپذیر است و عین ایمان به شمار میآید.
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مرتبه سوم؛ معرفتی که از طریق کشف و شهود پدید میآید(.همان) این معرفت نسبت
به معرفت قبلی از مرتبه باالتری برخوردار است و از آن به عین الیقین تعبیر میشود.
مرتبه چهارم؛ معرفتی که از طریق استغراق در شهود نور الهی و فنای فی اهلل پدید
میآید .این معرفت باالترین معرفت و آخرین معرفت برای موجود ممکن است و از آن
به حق الیقین یاد میشود(.همان)

1

بر اساس دیدگاه یاد شده ،از معارف مزبور ،سه قسم اخیر آنها عین ایمان به شمار
میآید ،چرا که ایمان و معرفت تصدیقی عین یکدیگرند ،لذا طبق این دیدگاه مراد از
«کمال» در حدیث شریف «أَوَّلُ اَلدِّینِ مَعْرِفَتُهُ وَ کَمَالُ مَعْرِفَتِهِ اَلتَّصْدِیقُ بِه»(نهج البالغه،
خطبه  ،)1کمالِ اول است که مقوّم ذو الکمال بوده و به انتفای آن ذو الکمال منتفی
میشود؛ یعنی آغازین ایمان و معرفت ،تصدیقی است که اگر چنین معرفتی نباشد ایمان
دینی منتفی میشود(.همان)141 :

2

طبق این دیدگاه ،تسلیم قلبی ،رضا ،خضوع و مانند آنها در حقیقت ایمان دخالت
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ندارد و از آثار ایمان است ،یعنی هرگاه ایمان که مساوی با علم و معرفت است در قلب
انسان نفوذ کرد ،تسلیم ،رضا و مانند آنها را به دنبال دارد(.همان)141 :

3

بر اساس این دیدگاه ،تقابل ایمان و کفر گاهی از نوع تقابل عدم ملکه است و گاهی
از نوع تقابل تضاد ،زیرا ایمان به خداوند عین علم و معرفت به اوست ،حال کفر درباره
خداوند از نوع جهل بسیط و شك درباره اوست یا از نوع جهل مرکب و اعتقاد به خالف

 .1والمقلد بما هو مقلد غیر عارف ...اذ لیس فی باب المبداء و المعاد ثبوت تعبدی ...ثانیها المعرفۀ الحاصلۀ
بالبرهان ...ثالثها المعرفۀ الشهودیۀ ...و فوق هذه المرتبۀ مرتبۀ حق الیقین و هی مرتبۀ االستغراق فی شهود
نور العظمۀ و الکبریاء و مقام الفناء فی اهلل و البقاء به.
 .2و ما ورد من أن :أوّل الدین معرفۀ اللّه و كمال معرفته التصدیق به ،ال یراد منه الکمال فی قبال النقص
بل الکمال األول الذی ینتفى ذو الکمال بانتفائه و هو مقوّم الشیء و ما به الشیء یکون شیئا.
 . 3و الرضا و التسلیم و شبههما المنبعث عن رسوخ العلم و المعرفۀ من أحوال القلب و ملکاته ،ال أن اإلیمان
بلحاظ المقام األول متقوّم بالرّضا و التّسلیم و أشباه ذلك.

حق و عدم وجود خداوند است؛ در صورت اول تقابل ایمان و کفر ،تقابل عدم و ملکه
است و در صورت دوم تقابل تضاد.

1

 .1 .2بررسی دیدگاه

ضعف و ورود برخی اشکاالت بر آن.
 .1 .1 .2رفع برخی اشکاالت

یکی از اشکاالتی که متوجه این دیدگاه است و محقق اصفهانی نیزبه آن اشاره نموده
این است که اگر ایمان عین علم باشد ،کفر جحود که آیات و روایات بیانگر آن است،
چگونه قابل توجیه است؟ در قرآن بعضی جاحدان و منکران حقایق مثل شیطان ،فرعون
و مانند آنها کافر شمرده شدهاند .قرآن کریم میفرماید :وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَۀِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ أَبَى وَاسْتَکْبَرَ وَکَانَ مِنَ الْکَافِرِین (.بقره )31 :این در حالی است که
ابلیس از معرفت برخوردار است ،پس چگونه میتوان گفت ایمان مساوی با معرفت و
کفر مساوی با جهل است؟
محقق اصفهانی به این اشکال دو گونه پاسخ داده است:
 .1ایمان مساوی با معرفت و علم است ،ولی اثر آن گاهی باقی میماند و گاهی از
بین میرود.
توضیح مطلب اینکه پس از معرفت و ایمان ،گاهی عقل بر قوه واهمه و سایر قوا
سلطنت دارد و گاهی قوه واهمه بر عقل مسلط میشود .در صورت اول ایمان و معرفت
از آثار مطلوب برخوردارند و انسان به وسیله آن دو میتواند به مقام فرشتگان مقرب و
باالتر از آن صعود کند .در صورت دوم ،معرفت و ایمان آثار خود را از دست میدهند و
شیطنت ،مغالطه ،کذب ،حقستیزی و حقگریزی جای آن دو را میگیرد .دلیل مدعای
یاد شده وجدان همه انسآنها است .هر انسانی به روشنی مییابد که آثار ایمان و معرفت
با غلبه و تسلط قوه واهمه بر عقل زائل میگردد .برای نمونه ،کسی که یکی از بستگان

 .9فالكفر یقابله تارة بتقابل العدم و الملکۀ و هو الجهل باللّه تعالى و بما یجب معرفته و أخرى بتقابل التّضادّ
و هو اعتقاد خالف الحق و الواقع المعبّر عنه بالجهل المرکّب.
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در بررسی این دیگاه به دو مطلب میپردازیم؛ رفع برخی اشکاالت این دیدگاه و بیان
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یا دوست صمیمی او در اثر ضعف و ناتوانی میمیرد ،به مرگ آن علم و ایمان دارد و نیز
ایمان و معرفت دارد که او دوباره زنده نمیشود و نیز ایمان دارد که بر فرض زنده شود،
هیچ مشکلی برای او پدید نمیآورد ،زیرا اوالً دوست اوست و قصد ندارد برایش مشکلی
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ایجاد کند و ثانیاً بر فرض ،قصد ایجاد مشکل داشته باشد ،توانایی ندارد و این شخص
قویتر از اوست .در عین حال این شخص از آن مرده میترسد و اگر تنها باشد ،نزدیك
او نمیخوابد ،زیرا قوه واهمهاش بر قوه عاقله تسلط یافته و در نتیجه آثار یقین و ایمان
وی از بین رفته و آثار واهمه جای آن را گرفته است.
همین گونه است کسی که ایمان و معرفت به مبدأ و معاد دارد ،لیکن در اثر رسوخ
ملکات پست و دوستی ریاست و مقام ،قوه واهمهاش بر قوه عاقله مسلط میگردد و در
نتیجه آثار و نورانیت و ایمانش از بین میرود و ظلمانیت ،حقگریزی و حقستیزی جای
آن را میگیرد(.همان )141-147 :پس میتوان گفت شیطان ،فرعون و مانند آنها در
عین اینکه ایمان و معرفت به مبدأ و معاد داشتهاند ،آثار ایمانشان از بین رفته و آثار کفر
و انکار جای آن را گرفته است و لذا جزو کفار قلمداد میشوند.
 .2منکران حق ،هم علم و معرفت دارند و هم ایمان و اعتقاد قلبی ،ولی به خاطر
خباثت باطنی و دشمنی با حق و حفظ مقام و سلطنت ،حقایق را در زبان انکار میکنند،
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بنابراین انکار آنها انکار لفظی و زبانی است ،نه قلبی و همین انکار حقایق در زبان و
دشمنی با حق باعث میشود که منکران حقایق جزو کفار به شمار آیند(.همان)147 :
با توجه به مطالب یاد شده این نکته به دست میآید که بر اساس این دیدگاه میتوان
گفت ایمان از تدین قابل انفکاک است؛ به این معنا که ممکن است کسی ایمان داشته
باشد ،ولی متدین نباشد؛ یعنی ممکن است کسی معرفت و اعتقاد قلبی به اصول دین
داشته باشد ،ولی در عمل ،دشمن حق و منکر حقایق دینی باشد و آن هارا نپذیرد ،مانند
کافران منکر .بنابراین بین ایمان و تدین نسبت اعم و اخص مطلق برقرار است؛ به این
معنا که هر کسی متدین باشد دارای ایمان نیز هست و اما هر که دارای ایمان باشد،
لزوماً متدین نیست .ممکن است متدین باشد ،مانند مؤمنان متدین و ممکن است متدین
نباشد ،مانند کافران منکر.

 .2 .1 .2بیان وجه ضعف و یادآوری برخی اشکاالت

دیدگاه یادشده با اشکاالت متعددی مواجه است که ضعف آن را نمایان میکند .برخی
از مهمترین آنها را به صورت زیر میتوان بیان کرد:
اجتماع دو امر متقابل را به دنبال دارد .این اشکال را در قالب قیاس منطقی این گونه
میتوان بیان کرد :دیدگاه یاد شده مستلزم صدق واژه «مؤمن» بر منکران و دشمنان
حقایق است ،لیکن الزم ،امری باطل و غیر قابل پذیرش است ،پس ملزوم که همان
دیدگاه یاد شده است نیز قابل پذیرش نیست.
دلیل مالزمه این است که از یك طرف بر اساس دیدگاه مزبور ،ایمان مساوی با علم
است؛ یعنی علم به هر شیء مساوی با ایمان به آن شیء است .از طرف دیگر ،ابلیس،
فرعون و مانند آنها به اصول عقاید علم و معرفت داشتند ،پس به اصول مزبور ایمان
داشتند و هر کس به این اصول ایمان داشته باشد ،اطالق مؤمن بر او بدون اشکال است،
پس بدون تردید واژه «مؤمن» بر شیطان و فرعون اطالق میشود و آنان جزو مؤمنان
قلمداد میشوند.
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 .1یکی از اشکاالتی که این دیدگاه را به چالش میکشاند این است که دیدگاه مزبور

بطالن الزم آشکار است ،زیرا منکران حقایق مانند شیطان و فرعون مصداق بارز کافر
به شمار میآیند و با فرض صدق کافر بر آنها صدق مؤمن بر آنان امکانپذیر نیست،
زیرا همان گونه که قبالً یادآوردی شد ایمان و کفر دو امر متقابلاند و تقابل آنها از نوع
تقابل تضاد یا عدم و ملکه است و در هر صورت شیء واحد نمیتواند مصداق دو امر
متقابل باشد؛ پس صدق واژه «مؤمن» بر منکران حقایق یك امر باطل بوده و قابل
پذیرش نیست.
ممکن است از این اشکال این گونه پاسخ داده شود که بطالن الزم در اشکال مزبور
پذیرفتنی نیست؛ یعنی صدق «مؤمن» بر منکران حقایق بدون اشکال است ،زیرا در
منکران حقایق دو جهت وجود دارد؛ علم و معرفت به اصول عقاید که مساوی با ایمان
است و انکار حقایق .از جهت اول ،آنان دارای ایماناند و مصداق مؤمن به شمار میآیند
و از جهت دوم کافرِ منکر قلمداد میشوند و اجتماع دو امر متقابل در شیء واحد از دو
جهت هیچ اشکالی ندارد ،چنانکه صدق اُبوّت و نُبوّت ـ که دو امر متقابل هستند ـ بر
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شخص واحد از دو جهت مشکلی به دنبال ندارد .حاصل آنکه در صدق واژه «مؤمن» بر
منکران حقایق اشکالی وجود ندارد.
این پاسخ با توجه به سخنان دیگر صاحب این دیدگاه قابل پذیرش نیست .وی در
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مباحث طلب و اراده پس از آنکه تصدیق و حکم را فعل نفس قلمداد میکند میگوید:
ایمان از اکمل کماالت نفس به شمار میآید و کفار از آن بهرهای ندارند(.همان ،ج:1
 )272از مطلب یاد شده اشکار میگردد اینکه بر فرض اجتماع ایمان و کفر از دو جهت
بر کفار جحود مشکلی نداشته باشد ،لیکن اجتماع آنها از طریق دیگر پذیرفتنی نیست،
زیرا ایمان از اکمل کماالت نفس به شمار میآید و التزام به اکمل کماالت درباره کفار
معنا ندارد .حاصل آنکه اجتماع ایمان و کفر در شخص واحد امکانپذیر نیست ،یا به دلیل
امتناع اجتماع دو امر متقابل یا به جهت اینکه ایمان باالترین کمال نفس به شمار میآید
و سعادت ابدی انسان را رقم میزند و درباره کفر قابل تصور نیست.
 .2حقیقت ایمان را تسلیم و تعهد قلبی تشکیل میدهد و صرف معرفت و شناخت
بدون عالقه و تسلیم قلبی ایمان به شمار نمیآید ،لذا کسی که دشمن خود را دقیق
میشناسد به او گفته نمیشود که به دشمن خود ایمان دارد .روایات اسالمیبه وضوح
این مطلب را بیان کردهاند .طبق روایات اساس ایمان و ریشه دین بر تعهد و تسلیم قلبی
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استوار است؛ «اصل االیمان حسن التسلیم؛ اساس ایمان تسلیم در برابر حق و فرمان
الهی است»(.آمدی« )221 :1317 ،الدین شجرة اصلها التسلیم و الرضا؛ دین درختی است
که ریشه آن تسلیم و خوشنودی از خداوند است»(.همان)71 :
شهید مطهری نیز به این مطلب اشاره کرده چنین میگوید:
شناخت تنها ایمان نیست .ایمان گرایش است و تسلیم است .در ایمان عنصر
گرایش ،عنصر تسلیم ،عنصر خضوع و عنصر عالقه و محبت خوابیده است ،ولی
در شناخت مسئله گرایش مطرح نیست(.مطهری ،1313 ،ج)117 :23

.-3قوام دین به آرامش است ،زیرا ایمان از ماده «امن» و امن به معنای آرامش،
امنیت و از بین رفتن ترس است(.قریب ،1311 ،ج )11 :2ناگفته پیداست که به صرف
شناخت و معرفت ،امنیت و آرامش پدید نمیآید .کسی که دقیق میداند که در معرض
حمله دشمن قرار دارد و یقین دارد که به زودی مورد حمله قرار میگیرد ،نه تنها آرامش
برای او پدید نمیآید ،بلکه اگر قبل از معرفت مزبور آرامشی داشت است از او سلب

میشود .اگر برای افراد یك جامعه از طریق برهان منطقی یقین حاصل شود که ویروس
کشندهای وارد جامعه شده است ،امنیت و آرامش از جامعه سلب میشود و در بسیاری از
کارهای اجتماعی اختالل پدید میآید ،بنابراین ،صرف شناخت و معرفت نه عین یقین
است و نه مالزم با ایمان.
نه مالزم با ایمان ،برای نمونه آیات ذیل را یادآور میشویم:
ـ إِنَّ الَّذِینَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَینَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّیطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى
لَهُمْ ؛ به یقین کسانی که پس از روشن شدن هدایت برای آنها ،پشت به آن کردند،
شیطان اعمال زشت شان را در نظرشان زینت داده و آنان را با آرزوهای طوالنی فریفته
است(.محمد)21 :
این آیه مبارکه به صراحت بیان میکند که منافقان یا عدهای از اهل کتاب(طبرسی،
1111ق ،ج )171 :1پس از معرفت به حقانیت دین اسالم و یقین به بعثت پیامبر
خاتم

و روشن شدن حقایق برای آنها ،پشت به آن کردند و از پذیرش حقایق و

تسلیم در برابر آن فاصله گرفتهاند و به کفر بازگشتهاند ،چرا که شیطان آنها را فریب
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 .1آیات متعدد حاکی از آن است که صرف شناخت و معرفت نه عین ایمان است و

داده و امر باطل را برای آنان زیبا جلوه داده است(ابنکثیر1124 ،ق ،ج )171 :1و آرزوهای
آنها را طوالنی کرده است(.طباطبایی ،1313 ،ج)311 :11
این آیه به روشنی حاکی از این است که صرف معرفت و شناخت نه عین ایمان است
و نه مالزم با آن ،زیرا کسانی بودهاند که در عین داشتن علم و معرفت به حقایق ،هیچ
گونه ایمانی به آن نداشتند.
ـ وَمَنْ یشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَینَ لَهُ الْهُدَى وَیتَّبِعْ غَیرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا
تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیرًا ؛ هر کس بعد از آشکار شدن هدایت برای او ،با پیامبر
مخالفت کند و از راهی جز راه مؤمنان پیروی نماید ،ما او را به همان راهی که میرود
میبریم و به دوزخ داخل میکنیم و چه بد فرجامیاست(.نساء)111 :
طبق این آیه مبارکه ،عدهای بودند که بعد از دانستن حق(طبرسی1111 ،ق ،ج:3
 )114و آشکار شدن هدایت برای آنها به مخالفت با پیامبر

برخاستند(طباطبایی،
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 ،1313ج )132 :1و در برابر او قرار گرفتند 1و غیر طریق مؤمنان را ـ که پیروی از دین
حنیف(زمخشری1111 ،ق ،ج )111 :3و اطاعت از خدا و رسول باشد ـ پیروی کردند،
خداوند آنها را به دوزخ داخل میکند و به سرنوشت بد خود گرفتار میشوند.
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این آیه به روشنی حاکی از این است که شناخت و معرفت نه عین ایمان است و نه
مالزم با ایما،؛ زیرا کسانی بودند که در عین شناخت و آشکار شدن هدایت ایمان نیاوردند
و در برابر حق قرار گرفتند.
ـ إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَ شَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَینَ لَهُمُ الْهُدَى
لَنْ یضُرُّوا اللَّهَ شَیئًا وَسَیحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ؛ آنانی که کافر شدند و(مردم را) از راه خدا بازداشتند
و بعد از روشن شدن هدایت برای آنان به مخالفت با پیامبر برخواستند ،هرگز زیانی به
خدا نمیرسانند و خداوند به زودی اعمالشان را نابود میکند(.محمد)32 :
طبق این آیه مبارکه منافقان یا اهل کتاب(طبرسی1111 ،ق ،ج )171 :1یا سران
قریش(زمخشری1111 ،ق ،ج121 :1؛ رازی1111 ،ق ،ج )72 :21یا همه رؤسای کفر و
ضاللت(طباطبایی ،1313 ،ج )311 :11با اینکه حقایق برایشان آشکار و طریق هدایت
نمایان شده است و به روشنی میدانستند که پیامبر خاتم

از طرف خداوند مبعوث

شده است و سخنان او حق و مطابق با واقع است ،نه تنها حق را نپذیرفتند و به پیامبر
02

اسالم

ایمان نیاوردند ،بلکه به دشمنی او برخواستند و دیگران را از پیروی او منع

کردند .این آیه نیز با صراحت اعالم میکند که صرف علم و معرفت ،نه عین ایمان است
و نه منشأ پیدایش ایمان ،چرا که یك عده در عین داشتن معرفت و شناخت حق از ایمان
محروم بوده اند.
ـ یجَادِلُونَكَ فِی الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَینَ کَأَنَّمَا یسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ ینْظُرُون ؛ آنها
پس از روشن شدن حق ،با تو مجادله میکردند و این جدالشان بعد از آن است که حق
برایشان روشن شده است ،مثل کسانی هستند که به سوی مرگ رانده میشود و آن را
با چشم خود مینگرند(.انفال)1 :

 .9شقاق به معنای مخالفت همراه با دشمنی است« .شق» به کسر «ش» به معنای نصف کردن و به فتح «ش»
به معنای قطع کردن از طول است(طبرسی9490 ،ق ،ج )915 :3با توجه به معنای لغوی این واژه« ،مشاقه»
کنایه از مخالفت و اطاعت نكردن است(.طباطبایی ،9303 ،ج)932 :0

طبق این آیه نیز عدهای بعد از آشکار شدن حق با پیامبر

به جدال برخواستند و

به او ایمان نیاوردند و سخنان او را نپذیرفتند؛ پس این آیه نیز از مغایرت علم با ایمان و
از پیدایش علم بدون ایمان حکایت دارد.
ـ إِنَّ الَّذِینَ یکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَینَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَینَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ
کردیم پس از آنکه آن را در کتاب(آسمانی) برای مردم بیان کردیم ،کتمان کنند ،خدا
آنها را لعنت میکند و همه لعنکنندگان نیز آنها را لعن میکنند(.بقره)111 :
بر اساس این آیه مبارکه خداوند تعالی در تورات و انجیل دلیل واضح و روشن درباره
نبوت نبی خاتم(زمخشری1111 ،ق ،ج )311 :1و معارف دینی که منشأ هدایت و سعادت
انسان است(طباطبایی ،1313 ،ج )111 :1بیان کرده است و علمای یهود و نصارا آن را
از مردم مخفی میکردند؛ بدین جهت آنان مورد لعن خداوند ،مالئکه(طبرسی1111 ،ق،
ج )177 :1و جن و انس قرار میگرفتند(.زمخشری1111 ،ق ،ج)311 :1
هم صدر این آیه و هم ذیل آن بیانگر این است که علمای یهود و نصارا در عین
اینکه آشکارا نبوت نبی خاتم را میدانستند ،آن را مخفی میکردند .داللت صدر آشکار
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أُولَئِكَ یلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَیلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُون ؛ کسانی که دالیل روشن و هدایتی را که نازل

است ،زیرا اوالً صدر آیه حاکی از این است که خداوند با دالیل واضح و روشن که پیدایش
علم را به دنبال دارد اوصاف پیامبر خاتم و بعثت و نبوت او را در تورات و انجیل بیان
کرده است و علمای یهود و نصارا از دالیل مزبور اطالع داشتند و از این طریق نبوت نبی
خاتم و مسائل مربوط به آن را میدانستند و در عین حال آن را کتمان میکردند.
ثانیاً مخفی کردن در جایی فرض دارد که مسئله معلوم و روشن باشد ،اگر مجهول و
مبهم باشد فی نفسه مخفی است و نیاز به اخفا و کتمان ندارد .وجه داللت ذیل آیه بر
مطلب یاد شده این است که بر اساس ذیل آیه ،علمای یهود و نصارا به خاطر کتمان
نبوت نبی خاتم و امور مربوط به او به شدیدترین وجه مورد لعن قرار گرفتند؛ روشن است
که نفرین و لعن مربوط به شخص مقصر و متخلف است و متخلف در اینجا کسی است
که با دانستن حقایق آن را نپذیرد و از دیگران مخفی کند ،اما کسی که علم ندارد و
بیتقصیر است بدون تردید استحقاق لعن و نفرین را ندارد .بنابراین ذیل آیه مزبور آشکارا
حاکی از این است که علمای یهود و نصارا در عین اینکه حقایق را به صورت واضح
میدانستند آن را نپذیرفتند و از دیگران نیز کتمان کردند.

02

این آیه نیز به روشنی حکایت از این دارد که معرفت و شناخت نه عین ایمان است و
نه مستلزم ایمان؛ زیرا بوده اند کسانی که با شناخت و آگاهی از حقایق نه تنها به آن
ایمان نیاوردند ،بلکه مانع ایمان دیگران میشدند و حقایق را از آنها مخفی میکردند.
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ـ أَفَرَأَیتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَ قَلْبِه ؛ آیا
دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده و با اینکه علم به حق
داشته خداوند او را گمراه کرده و بر گوش و قلبش مهر زده است(.جاثیه)23 :
در این آیه مبارکه خداوند میفرماید عدهای با اینکه میدانند خدا دارند و او مستحق
عبادت است و باید او را بپرستند ،در عین حال به خدا ایمان نیاوردند و به جای خدای
سبحان ،هوای نفس خویش را معبود و مطاع خود قرار دادند و از آن پیروی کردند و با
اینکه حق را آشکارا میدانستند ،از آن منحرف شدند .خداوند آنها را به حال خودشان
واگذار کرده(زمخشری1111 ،ق ،ج )117 :1یا به عنوان مجازات گمراه کرده(طباطبایی،
 ،1313ج )214 :11و بر گوش و قلبشان مهر زده است.
این آیه نیز بیانگر این است که صرف علم و شناخت نه عین ایمان است و نه مستلزم
ایمان ،زیرا عدهای با شناخت معبود حقیقی به او ایمان نیاوردند و از حق منحرف شدند.
با توجه به مطلب یاد شده آشکار شد که دیدگاه محقق اصفهانی درباره ایمان هرچند

33

از برخی اشکاالت مصون بوده است ،لیکن از جهات مختلف نقدپذیر بوده و قابل دفاع
نیست ،بنابراین ،از طریق این دیدگاه حقیقت ایمان به دست نمیآید و باید ماهیت
مؤلفههای ایمان را از طریق دیگر جستجو کرد؛ برای تکمیل این بحث ،در ادامه حقیقت
ایمان و رابطه آن را با علم و شناخت به صورت خالصه یادآور میشویم.
 .3حقیقت ایمان و رابطه آن با علم
از مطالب پیشین ،مخصوصاً آیات یاد شده ،این مطلب به دست میآید که علم نه عین
ایمان است و نه جزء ایمان و نه شرط کافی و علت تامه ایمان ،بلکه اساساً ایمان از سنخ
علم و تصدیق منطقی نیست ،بلکه ایمان از نوع گرایش و تصدیق قلبی است که التزام
عملی را در پی دارد .بنابراین ،در تعریف ایمان میتوان گفت ایمان عبارت است از «تسلیم
و گرایش قلبی که التزام عملی را به دنبال دارد».
نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که ایمان هرچند از سنخ شناخت و علم
نیست ،بلکه مانند عشق و محبت از سنخ گرایشات و تمایالت قلبی است ،لیکن علم و

معرفت شرط الزم ایمان به شمار میآید و پیدایش ایمان به ویژه ایمان دینی بدون
شناخت امکانپذیر نیست.
این مسئله همان گونه که از نظر عقل قابل اثبات است ،متون دینی نیز آن را تأیید
میکنند .از نظر عقل مطلب آشکار است ،زیرا ایمان مانند محبت از امور ذات االضافه
نیست ،ایمان قلبی نیز چنین است .همان گونه که محبت به امر مجهول معنا ندارد ،ایمان
نیز به امر مجهول نیز امکانپذیر نیست .ایمان زمانی پدید میآید که انسان از حقانیت
یك شیء یا از صادق بودن یك گزاره اطالع داشته باشد ،پس علم شرط الزم ایمان
است و ایمان بدون علم قابل تحقق نیست ،اما علم بدون ایمان تحققپذیر است .به بیان
دیگر ،رابطه علم و ایمان اعم و اخص مطلق است ،یعنی ایمان خاص و علم عام است؛
هر جا ایمان باشد علم نیز تحقق تحقق دارد ،ولی ممکن است علم وجود داشته باشد و
از ایمان خبری نباشد.
تا کنون از نظر عقل آشکار گردید که ایمان بدون شناخت پدید نمیآید و جهل وشك
با ایمان سازگار نیست ،حال باید دید که از نظر متون دینی این مسئله چگونه است .متون
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است و نیاز به متعلق دارد .همان گونه که محبت بدون متعلق و محبوب معین امکانپذیر

دینی نیز دیدگاه عقل را تأیید نموده و تحصیل معرفت را امر الزم و شك و تردید را
منافی و معارض ایمان قلمداد کرده است.
در قرآن کریم ،شك در برابر ایمان و مؤمنان در مقابل اهل شك قرار گرفتهاند:
ـ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یرْتَابُوا ؛ مؤمنان تنها کسانی هستند
که به خدا و رسولش ایمان آورده و شکی به خود راه ندادهاند(.حجرات)11 :
ـ وَمَا کَانَ لَهُ عَلَیهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ یؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِی شَكٍّ
وَرَبُّكَ عَلَى کُلِّ شَیءٍ حَفِیظ ؛ شیطان بر آنها تسلطی نداشت ،بلکه ما میخواستیم
مؤمنان به آخرت را از کسانی که درباره آن شك داردن ،متمایزکنیم و پروردگار تو تنها
نگهبان همه چیز است(.سبأ)21 :
در روایات اسالمی ،شك مساوی با کفر ،تباهکننده دین ،نابود کننده ایمان و
خاموشکننده نور قلب معرفی شده است:
ـ «الشّك کفر؛ شك و تردید کفر است(.آمدی)12 :1317 ،

33

ـ «ایّاک و الشكّ ،فانه یفسد الدین؛ از شك بپرهیزید که دین را تباه میکند( .همان:
)111
ـ «الشك یفسد الدین؛ شك دین را تبا میکند(.همان)12 :
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ـ «الشك یطفئ نور القلب؛ شك نور قلب را خاموش میسازد»(.همان)
 .4مرتبه معرفت الزم برای پیدایش و بقای ایمان
تا کنون معلوم شد که معرفت نه عین ایمان است و نه جزء آن ،بلکه شرط الزم برای
پیدایش ایمان است .دلیل این مدعا از بررسی و نقد دیدگاه محقق اصفهانی و نیز بررسی
آیات و نسبت ایمان و معرفت روشن شد ،زیرا به خالف دیدگاه محقق اصفهانی مبنی بر
عینیت ایمان با معرفت ،با دلیلهای گوناگون اثبات شد که علم عین ایمان نیست و نیز
معلوم شد که ایمان از سنخ گرایش و تسلیم قلبی و مغایر با شناخت و معرفت است ،بلکه
میتوان گفت اساساً ایمان مرکب نیست تا علم جزء آن به شمارآید .حال پرسشی که در
اینجا پدید میآید این است که با توجه به اینکه معرفت از مراتب مختلف برخوردار است،
کدام مرتبه آن برای پیدایش ایمان ضروری است؟ آیا معرفت یقینی الزم است یا معرفت
ظنی نیز کفایت میکند؟
به نظر میرسد که هم در پیدایش ایمان دینی که با سعادت جاودانه انسان ارتباط
دارد و هم در بقا و استمرار آن ،معرفت یقینی الزم است و معرفت ظنّی کافی نیست .این
مطلب هم از نظر عقل قابل اثبات است و هم از نظر نقل و متون دینی.
دلیل عقلی برای اثبات این مطلب این است که پایبندی به دین و رفتار بر اساس
آموزههای دینی انسان را محدود میکند و جلو بسیاری از تمایالت ،خواهشها و کششها
را میگیرد ،بدون تردید ،عمل خالف تمایالت و زیر پا گذاشتن خواهشهای نفسانی در
صورتی معقول است که انسان نسبت به پایههای دین یقین داشته باشد و در عمل به
آموزههای دینی تردیدی راه ندهد .انسان زمانی با آرامش کامل و اختیار تام تمایالت
نفسانی را کنار میگذارد و دستورات دینی را با تمام وجود میپذیرد و در صورت نیاز تمام
وابستگان خود را در راه دین فدا میکند که نسبت به پایههای دین که موضوع ایمان
دینی را تشکیل میدهد ،هیچ گونه تردیدی نداشته باشد و کوچكترین احتمالی را خالف
آن نیابد .انسان هنگامی سختترین شرایط و بزرگترین مصائبی را که در راه دین برای
او پدید آمده ،زیباترین چیز میبیند و میگوید «ما رأیت الّا جمیال» که نسبت به پایههای

دین هیچ گونه تردیدی نداشته باشد .در غیر این صورت امور یاد شده توجیه عقالنی
ندارد؛ بنابراین ،ایمانی که در هیچ شرایطی زوالپذیر نباشد و سعادت ابدی را در پی داشته
باشد ،بدون معرفت یقینی به اصول اساسی دین امکانپذیر نیست.
نسبت به دلیل نقلی ،چند روایت را دراینباره برای نمونه یادآور میشویم .بر اساس
مالک نجات به شمار آمده است.
ـ «االیمان شجرة اصلها الیقین و فرعها التقی؛ ایمان درختی است که ریشه آن یقین
و شاخهاش تقوی است»(.آمدی)141 :1317
ـ «یحتاج االسالم الی االیمان و یحتاج االیمان الی االیقان؛ اسالم به ایمان و ایمان
به یقین نیازمند است»(.همان)112 :
ـ «ال ایمان لمن الیقین له؛ کسی که یقین ندارد ایمان ندارد»(.همان)111 :

ـ «مالک النجاة لزوم االیمان و صدق االیقان؛ ریشه رستگاری مالزمت با ایمان و
یقین درست است»(.همان)131 :
ـ «شیئان هما مالک الدین ،الصدق و الیقین؛ دو چیز مالک دین است؛ صداقت و معرفت
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این روایات ،معرفت یقینی به اصول اساسی دین ریشه ایمان ،نظام دین ،رأس دین و

یقینی»(.همان)117 :

ـ «مالک الدین حسن الیقین؛ نظام دین یقین درست است»(.همان)111 :
ـ «الخیر فی عمل الّا مع الیقین؛ خیری در عمل نیست ،جز اینکه با معرفت یقینی همراه
باشد»(.همان)111 :
ـ «الیقین رأس الدین؛ معرفت یقینی رأس دین است»(.همان)11 :
ـ «من ایقن افلح؛ هر که به پایههای دین معرفت یقینی(همراه با تسلیم قلبی) داشته باشد
رستگار میشود»(.همان)111 :
با توجه به مطالب یاد شده آشکار گردید که هرچند شناخت و معرفت نه عین ایمان است و
نه جزء آن و نه علت تامه آن ،لیکن ایمانی که از بقا و استمرار برخوردار است و سعادت ابدی

انسان را در پی دارد به معرفت یقینی استوار است و معرفت ظنّی کافی نیست.
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 .1از نظر محقق اصفهانی ،علم و معرفت تمام حقیقت ایمان را تشکیل میدهد و
تعهد و تسلیم قلبی از آثار ایمان به شمار میآید.
 .2طبق این دیدگاه ،بین ایمان و تدین رابطه اعم و اخص برقرار است؛ تدین اخص
و ایمان اعم است .به این معنا که هر متدینی دارای ایمان است و اما هرکه دارای ایمان
باشد لزوماً متدین نیست ،ممکن است متدین باشد و ممکن است کافر و منکر.
 .3دیدگاه یادشده همان گونه که از نظر معناشناختیِ ایمان قابل پذیرش نیست ،از
نظر عقل و متون دینی نیز پذیرفتنی نیست.
 .1حقیقت ایمان را تعهد و تسلیم قلبی تشکیل میدهد ،نه معرفت و تصدیق منطقی.
 .1شناخت و معرفت حقیقی ،نه عین ایمان است و نه جزء آن و نه علت تامه آن،
لیکن ایمانی که سعادت ابدی انسان را به دنبال دارد ،بر معرفتی یقینی استوار است.
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انتشارات امیركبیر.
 انیس ابراهیم و دیگران( ،)1311فرهنگ المعجم الوسیط ،ترجمه محمد
بندر ریگی ،چ ،1تهران :انتشارات اسالمی.
 آخوند خراسانی ،محمد كاظم(1410ق) ،درر الفوائد فی حاشیۀ الفرائد،
چ ،1تهران :موسسۀ الطبع و النشر.
 شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم(1111ق) ،الملل و النحل ،تحقیق
امیرعلی منها ،علی حسن فاعور ،چ ،1بیروت :دارالمعرفه.
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 خوانساری ،محمد( ،)1313فرهنگ اصطالحات منطقی ،چ ،2تهران:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 مظفر ،محمد رضا(1111ق) ،المنطق ،بیروت :دارالتعارف.
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 تفتازانی ،سعدالدین مسعود بن عمر( ،)1333تهذیب المنطق ،با حاشیه
عالمه عبدهلل و تعلیقات عبدالرحیم و دیگران ،قم :مؤسسه نشر اسالمی.
 تفتازانی ،مسعود بن عمر(1111ق) ،شرح مقاصد ،تحقیق و تعلیق و
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 قریب ،محمد( ،)1333فرهنگ لغات قرآن ،چ ،1تهران :انتشارات بنیاده.

 عالمه حلّی ،حسن بن یوسف( ،)1312کشف المراد فی شرح تجرید
االعتقاد ،چ ،3قم :انتشارات امام صادق
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