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عقیده و باور از دیدگاه امامین انقالب اسالمی


امین جوادی

چکيده
در بررسی موضوع «عقيده» و «باور» از دیدگاه حضرت امام خمينی(ره) مشخص شد ،مرحلهی علم
و معرفت و شناخت هر چيزی «عقيده» ناميده میشود و اگر این مرحله با تصدیق قلبی اتصاف به
عمل داشته باشد ،تبدیل به ایمان و «باور» میشود .یعنی بين عقيده و باور تفاوت وجود دارد .از
منظر ایشان ،اعتقاد و علم ،غير از ایمان و باور است ،چرا که پس از کسب معرفت ،بایستی با ریاضات
شرعی ،تذکر ،تفکر و دوام توجه و خلوت ،حقایق را به قلب رسانده تا قلب ،الهی شود و تبدیل به
باور شود .مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) نيز با تفاوت قائل شدن بين عقيده و ایمان ،چندین بار
ایمان را همان باور معرفی کرده و معتقدند باال رفتن معلومات دینی و مرحلهی «عقيده» در اولویت
دوم قرار دارد؛ مهم ،باور است که با جلسات موعظه ،ذکر و تمسک به قرآن کریم و توسل به
اهلبيت به دست میآید .ایشان ایمان آگاهانه را که ماندگارتر است ،ایمان مطلوبِ اسالم و
نجاتبخش و زایندهی عمل معرفی میکند که مضاف بر تصدیق قلبی ،همراه با تعهدات و لوازم آن
باشد و ایمان مقلدانه و متعصبانه را رد میکنند ،و شاید تنها تفاوت نظر حضرت امام با مقام معظم
رهبری مطلب اخير باشد که امام ،ایمان و باور را همان تصدیق قلبی میدانند ولی مقام معظم
رهبری(مدظله) عالوه بر تصدیق قلبی ،التزام به لوازم و تعهدات آن را نيز شرط میدانند.

کليدواژهها:

عقيده ،باور ،امامين انقالب اسالمی ،ایمان ،یقين.

 دانشآموخته کارشناسیارشد مطالعات تاریخ تشيع دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی ()amin.javadi@mailfa.com
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مقدمه
موضوع خودسازیِ انسان و رسيدن به مقام قرب الهی ،از جمله مباحث مهم در اخالق و انسانشناسی
است .از مباحث مطرح در این راستا ،شناخت «عقيده» و «باور» میباشد .آنچه که در این مقاله
به عنوان مدعای ما مطرح میشود اینکه ،بين «عقيده» و «باور» تفاوت وجود دارد اگر چه در بين
عوام جامعه این دو ظاهراً به یک معنا بکار برده میشوند .اما در چشم تيزبين علمای ربانی و
اساتيد فن ،این دو مهم با هم تفاوت دارند .در ادامه مطلب خواهد آمد که یکی از عوامل عدم
توفيق انسان در کسب فضایل و دفع رذایل اخالقی ،همانا عدم توجه به ظرافت معنا و مفهوم این
دو اصطالح در تئوری و عمل است .یکی از علمای عامل و عرفای واصل و اخالقیِ بزرگ قرن،
حضرت امام خمينی(ره) است که در سایهی تخلق به اخالق محمدی ،توانست به عنوان محيی
و مجری اسالم ناب محمدی باشد و خلف صالح ایشان حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی)
نيز با عنایت به راه و رهنمود آن حضرت ،همان سيره و سلوک را دنبال میکنند .در این مقاله
برآنيم تا دو موضوع مهم «عقيده» و «باور» را از دیدگاه امامين انقالب اسالمی یعنی حضرت امام
خمينی و حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) مورد بررسی قرار دهيم.
معنای لغوی و اصطالحی «عقيده» و «ایمان»
نخست معنای لغوی و اصطالحی «ایمان» و «عقيده» و بعد نظرات و استدالالت حضرت امام

و سپس دیدگاههای مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) را در این خصوص بيان میکنيم:
ایمان یا همان باور در لغت به معنای امنيت و رفع خوف و وحشت است (مصطفوی:1368 ،

 .)115البته به معنای تصدیق هم بکار رفته است .این کاربرد در صورتی که با «الم» ،متعدی شود،
آشکار است (راغب .)92 :1412 ،در زبان التين به معنای  oathو  faithو  devotionو  pietyو tenet

آمده (محسنافنان20 :1404 ،؛ قاسمی )32 :1385 ،در قاموس آمده« :آمَنَ» یعنی خاطر جمع ،کسی
که در او ایمنی است و یا شهری که ایمن است« .مَن دَخَلَهُ کَانَ آمِنَا» (آلعمران« ،)97 :ربِّ اجعَل هذَا

بَلَداً آمِناً» (بقره( )126 :فقيه دامغانی ،1361 ،ج )124 :1در لسانالعرب ،ایمان ،به معنای ضد کفر و
همچنين تصدیق و ضد تکذیب بکار رفته است .این کلمه از مادهی «امن» مشتق شده و مصدر
باب افعال است« .امن» در اصلِ لغت به معنای «طمأنينه و زوال خوف» است .این ماده وقتی به

عقیده و باور از ديدگاه امامین انقالب اسالمي

91

باب افعال میرود ،به معنای «در امن قرار دادن کسی یا چيزی» و «دارای امن شدن و در امن
قرار گرفتن است» (ابنمنظور ،1414 ،ج .)223 :1همچنين گفته شده ایمان در لغت به معنای باور و
اطمينان ،خضوع و انقياد ،اقرار به خداوند ،اسمی برای جميع طاعات بوده ،و در اصطالح متکلمان
و علمای دین ،به معنای تصدیق به آنچه از جانب خداوند به پيامبر رسيده باشد (سجادی:1379 ،

 .)364یا به معنی گرویدن ،وثوق ،اطمينان و تصدیق مطلق و ثبات آمده است (سجادی.)114 :1341 ،
باز گفته شده ایمان در لغت به معنی تصدیق و باور داشتن است و اینکه ایمان یا از افعال قلوب
است و بس؛ یا از افعال جوارح است و بس؛ یا از هر دو است (مجلسی .)395 :1363 ،همچنين گفته
شده در ایمان تصدیق و پذیرشِ صِرف کفایت نمیکند ،بلکه بایستی همراه با لوازم و تعهدات آن
بوده و زایندهی عمل باشد (خامنهای.)105-104 :1392 ،
برخی در اصطالح ،ایمان را به معنای تصدیق خداوند ،پيامبر و محتوای رسالت گرفتهاند .با
این نگاه ،ایمان از مقولهی معرفت و در مقابل جهل است و ربطی به عمل ندارد (طوسی:1407 ،

 .)309گاهی هم حقيقتی است در مقابل کفر و جحد ،یعنی انکار چيزی در حالی که یقين به آن
دارد ،که با دانستن و شناختن متفاوت است .جحد با علم جمع میشود ولی با ایمان جمع نمیشود
(مصباح یزدی ،1376 ،ج ،)375 :1ایمان امان است؛ «االِیمَانُ أَمَانٌ» کسی بدون ایمان ،نجات پيدا نمیکند
(آمدی26 :1373 ،؛ جوادی آملی ،1383 ،ج .)276-275 :1ایمان ،صفتی وجودی است که موجود به آن
متصف میشود .این صفت وجودی ،مربوط به قلب است (طباطبایی ،1386 ،ج .)320-317 :15یعنی
اگر انسان ایمان داشته باشد ،انکار نخواهد کرد .علامه طباطبایی در تعریف «ایمان» مینویسند:
«ایمان ،همان قرار گرفتن عقيده در قلب است که از ماده «امن» گرفته شده است و مناسبتش
این است که مومن در واقع موضوعات اعتقادی خود را از شک و ریب که آفت اعتقاد است ،امنيت
بخشيده باشد» (همان ،ج .)45 :1در جای دیگر میفرمایند« :ایمان ،علم به چيزی و التزام عملی
نسبت به آن است» (همان ،ج .)158 :18بنابراین صِرف علم و یقين به وجود چيزی بدون التزام
عملی نسبت به آن ،ایمان نمیباشد .یعنی ایمان را به معنای علمی گرفته که منشأ عمل باشد؛
یعنی علمی که در جان آدمی رسوخ نموده ،موجب اوصاف نفسانی و اعمال بدنی میشود و این،
همان تصدیق قلبی است.
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عقيده یا عقيدت ،هر چيز که شخص بدان اعتقاد و یقين دارد (ناظماالطباء) .آنچه بدان
گِروند و تصدیق کنند؛ آنچه بدان باور دارند؛ آنچه بدان گرویدهاند (لغتنامهی دهخدا ،1346 ،ج :36

 .)381-380عقيده به معنی دین و مذهبِ مرد که اعتقاد به آن دارد (منتهیاالرب) .عقاید را چيزهایی
دانند که نفسِ اعتقاد در آن قصد شده باشد بدون عمل (از اقربالموارد) .در زبان التين به معنای
 creedو  doctrineو  estimationو  opinionو  intuitionismآمده است (قاسمی.)101 :1385 ،
واژهی «عقيده» از مصدر عقد است که به معنای استوار کردن و بستن پيوند است .عقيده،
چيزی است که به ذهن ،روح و فکر انسان پيوند خورده است .مثالً وقتی ذهن انسان میپذیرد
که زمين دور خورشيد میچرخد یا اینکه خالقی دارد و  ...و پذیرش هر نظریهای خواه درست یا
نادرست به معنی گره خوردن آن با ذهن انسان است ،در نتيجه ،این امر عقيدهی شخص ناميده
میشود .عقاید انسان پایهی تمام جهتگيریهای اوست .خداوند میفرماید:
هرکس به ذات و عقيدهی خود عمل میکند .به همين دليل ،عقاید انسان ،حقيقت وجودی انسان
را میسازد و همين حقایق ،انسان را به عمل وامیدارد .حال اگر عقيده درست بود ،راه زندگی
انسان رو به سعادت است و در غير این صورت ،آخرش تباهی است .به همين دليل دین اسالم
در مورد عقيده بسيار اهميت قائل شده است (اسراء.)48 :

تفاوت عِقد و عقيده این است که رابطهی بين موضوع و محمول در ذهن انسان ،که اصطالحاً
قضيه ناميده میشود ،عِقد علمی است و انسان به سبب برقراری این رابطه در ذهن ،عالِم میگردد
ولی مومن نخواهد بود .زمانی شخص مومن میشود که محصول قضيهی علمی را با جان خود
گره بزند و روح او به عصارهی قضيه معتقد شود .گاهی ممکن است عقد علمی باشد ولی مثل
فرعونيان ایمان برایشان حاصل نشود (جوادی آملی.)275 :1381 ،
بين اعتقاد و تصدیق که همانا ترجمان ایمان است نيز تفاوت وجود دارد مبنی بر اینکه ضد
تصدیق ،تکذیب است ولی تکذیب ،ضد اعتقاد نيست .به بيان دیگر ،آنجا که اعتقاد منفی است،
نمیتوان واژهی تکذیب را بکار برد  ...پس نمیتوان اعتقاد را به جای تصدیق یا به عکس آن
استعمال کرد؛ چنانچه ضد تصدیق به جای ضد اعتقاد بکار نمیرود (حسينزاده.)39-38 :1393 ،
از بيان امام صادق که با یک تشبيه آمده است ،میتوان گفت عقيده همان اسالم است و
باور همان ایمان است ،که حضرت فرمودند:

عقیده و باور از ديدگاه امامین انقالب اسالمي

93

ایمان حاوی اسالم است ،اما اسالم حاوی ایمان نيست ...اسالم یعنی گواهی به وحدانيت اهلل و
تصدیق به رسالت رسولاهلل ولی ایمان یعنی رهيابی به حق ،و نقش گرفتن صفت اسالم در
دلها و آثار عملی آن...مَثَل ایمان و اسالم ،مَثَل کعبه و حرم است ،انسان ممکن است داخل حرم
باشد ولی داخل کعبه نباشد ،ولی نمیشود که داخل کعبه باشد مگر بعد از آنکه داخل حرم شده

باشد (بهبودی ،1363 ،ج.)154-157 :1
حضرت امام نيز بين عقيده و باور تفاوت قائل هستند مبنی بر اینکه مرتبهی عقيده،
مرتبهی علم و معرفت به چيزی است و در صورتی که این علم متصف به عمل شود و تصدیق
قلبی را به همراه داشته باشد ،تبدیل به باور میشود که همان ایمان ناميده میشود.
در علم روانشناسی نيز در تفاوت عقيده و باور گفتهاند:
عقيده ،اندیشيدن نسبت به واقعی بودن یک موضوع است؛ قضاوتی است که ما نسبت به موضوعی
داریم .برای مثال ،اگر بگویيم «این موضوع بد است» ،عقيدهی خود را نسبت به آن موضوع بيان
کردهایم ...اما باورها جنبهی کلیتری نسبت به عقاید دارند .آنها دنيای فرد را میسازند و به او
ثبات نظر و عقيده میدهند .مجموعهی مطالبی که ما دربارهی یک موضوع خاص میدانيم و
همهی قضایایی که برای ما معنایی ندارند و همچنين همهی موضوعاتی که ما فکر میکنيم

واقعيت دارند ،باور ما را تشکيل میدهند (روشبالو ،آن ماری و بورفيون ،اُدیل.)123 :1374 ،
برخی از روانشناسان اجتماعی معتقدند که باورها سه ریشهی اصلی دارند :تجربهی شخصی،
اطالعات حاصل از دیگران و استنتاج؛ حتی ممکن است باورها محصول همزمانِ این سه منبع
باشند (بدار ،لوک و دیگران.)92 :1389 ،
اما دیدگاه حضرت امام در افقی باالتر و جامعتر از دنيای روانشناسی است .از نگاه ایشان،
ایمان غير از علم و ادراک است؛ زیرا که علم و ادراک ،حظ عقل است و ایمان ،حظ قلب است.
چه بسا باشد فيلسوفی به برهانهای فلسفی ،شُعَب توحيد و مراتب آن را مبرهن کند و خود،
مومن باهلل نباشد؛ زیرا که علمش از مرتبهی عقل و کليت و تعقل ،به مرتبهی قلب و جزئيت و
وجدان نرسيده باشد (خمينی.)89-88 :1377 ،
برای روشن شدن مطلب ،یک مثال از بيان حضرت امام میآوریم .ایشان میفرمایند:
ما به حَسَب برهان و ادراک عقلی ،همه میدانيم که مردگان به انسان نمیتوانند آزاری دهند ،و
همهی مردههای عالم به قدر مگسی حرکت ندارند ،و میدانيم که در تاریکی ،مردگان زنده
نمیشوند؛ با این وصف ،در شب تاریک از مردگان وحشت داریم ،و وهم ما غلبه بر عقل میکند.
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برای آن است که به این حقيقت عقليه ،قلب ایمان نياورده و این ادراک عقلی به قلب نرسيده.
ولی آنها که با تکرر عمل و کثرت اقدام و زیادت مراودت در شبهای تار در قبرستانها ،این
مطلب علمی را به قلب رساندند ،از مردگان وحشت نکنند؛ بلکه در قبرستانها منزل کنند و با
وادی خاموشان مأنوس شوند ...پس معلوم شد که علم غير از ایمان است و این مطلب به حسب
لغت نيز مناسب با معنی ایمان است (همان ،ص .)88

همچنانکه اميرمومنان علی میفرمایند:
وَ بِالصَّالِحَاتِ یُستَدَلُّ عَلَی االیمَانِ وَ بِاالیمَانِ یُعمَرُ العِلمُ وَ بِالعِلمِ یُرهَبُ المَوتِ؛ و به وسيلهی کارهای
شایسته است که ایمان افراد دانسته میشود .ایمان ،بنای علم را آباد میکند ،و علم ،آدمی را از
مرگ میهراساند (نهجالبالغه :خطبه .)156

یا اینکه میفرمایند« :وَاهللِ البنُ أَبِی طالِبٍ آنَسٌ بِالمَوتِ مِنَ الطِّفلِ بِثَدیِ أُمّهِ؛ به خدا سوگند! انس و
عالقه فرزند ابيطالب به مرگ در راه خدا ،از عالقهی طفل به پستان مادر بيشتر است» (نهجالبالغه:

خطبه .)5یا اینکه حضرت امام سجاد از خدا میخواهد تا ما انسانها را به دیدار مرگ سعادتمند
گرداند و ما را با او مأنوس فرماید (صحيفهی سجادیه :دعای  ،40بند ) 4که همهی اینها نشانههای ایمان
و باور ائمه  ،به عنوان الگوهای قدسی بشریت ،در اعلی مرتبهی آن ،به اصول تشيع و شریعت
محمدی است.
بنابراین ،از دیدگاه حضرت امام چون انسان به مرگ و موت ایمان و باور ندارد یا به قولی
چون در این باره ،قلب او تسليم عقل نشده است ،نه قلب صنوبری که در چپ بدن باشد منظور
ایمان و یا به تعبير بهتر باور ،تصدیق قلبی نسبت به مرگ نيز در قلب او ایجاد نشده است ،در
حالی که اگر از همان فرد اصول دین را بپرسند ،همه را از جمله معاد به عنوان بازگشت و مرگ
و موت را با توضيحات و استدالالت مشروح آن بيان میکند ولی سر بزنگاه که میرسد ،جلو
نمیرود و این ،یکی از موانع اصلی انسان در راستای خودسازی و تقویت ایمان و باور اوست .پس
ناگفته پيداست یکی از عوامل عدم اکتساب توفيقات در تمام شئون زندگی فردی ،اجتماعی،
سياسی و دینی انسان ،نبود باور به آن مسائل هست گرچه نسبت به آنها شناخت تفصيلی عقالنی
و علمی داشته باشد.
از دیدگاه حضرت امام ،علم مطلقاً طریق به عمل است حتی علمالمعارف ،منتها آنکه
علمالمعارف اعمالی است قلبی و جذباتی است باطنی که نتيجهی آن اعمال و جذبات و صور
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باطنهی آنها ،صورتِ جنتِ ذات و بهشت لقاست .در واقع ،مرحلهی معرفت و شناخت و یا همان
عقيده ،به عنوان مقدمهای است برای رسيدن به مرحلهی ایمان یا همان باور که اگر ترتيب و
توالی این دو مراعات نگردد ،مقصود ،حاصل نشود و سالک به مقصد نائل نشود .همانطور که
حضرت امام ضمن شعری مرحلهی شناخت و معرفت یا به قول بهتر مرحلهی عقيده را الفبای
فالح و رستگاری میدانند:
فاطی تو و حــق معـرفت یعنــــی چه؟

دریافـت ذات بیصفت یعنی چه؟

ناخوانده«الف» به «یاء» نخواهی ره یافت

ناکرده سلوک ،موهبت یعنی چه؟
(خمينی)237 :1381 ،

ایشان در توضيح و تتميم مطلب میفرمایند:
ایمان به معارف الهيه و اصول عقاید حقه صورت نگيرد مگر آنکه :اوالً آن حقایق را به قدم تفکر
و ریاضت عقلی و آیات و بيِّنات و براهين عقليه ادراک کند و این مرحله به منزلهی مقدمهی
ایمان است ،و پس از آنکه عقل حظ خود را استيفاء نمود ،به آن قناعت نکند؛ زیرا که اینقدر از
معارف ،اثرش خيلی کم است و حصول نورانيت از آن کمتر شود .پس از آن باید سالک الی اهلل
اشتغال به ریاضات قلبيه پيدا کند ،و این حقایق را با هر ریاضتی شده به قلب رساند تا قلب به
آنها بگرود (خمينی.)89 :1377 ،

در این رابطه حضرت آیتاهلل شيخ مجتبی تهرانی ،از اساتيد مبرز اخالق ،میفرمایند:
ایمان ،عبارت از یک تعلق قلبی است .زهد «عدم تعلق» بود ،اما ایمان «تعلق» و دلبستگی است.
دلبستگی به چه؟ دلبستگی به خدا .هرکس دلبستهی به خدا شد ،او مؤمن است .در بحث ایمان،
بين ایمان و اعتقاد فرق گذاشتم و آن فرق این است که در اصول اعتقادی که برهانی است ،ممکن
است شخص خودش هم براهينی اقامه کند ،اما اثری روی دل خودش نگذاشته باشد .اینجا است
که ایمان و اعتقاد با هم افتراق پيدا میکنند.
خداوند تبارک و تعالی میفرماید« :قَالَتِ األَعرَابُ آمَنََّا قُل لَمتُومِنوُا وَلكِن قُولوُا أَسلَمنَا وَ لَمَّا یَدخُلِ
االیمَانَ فِی قُلوُبِكُم» اعراب (به پيامبر )گفتند :ما به تو ایمان آوردیم؛ (به آنها) بگو شما ایمان
نياوردید و باید بگویيد اسالم آوردیم ،زیرا هنوز ایمان در دلهای شما وارد نشده است
(حجرات .)14/ایمان مربوط به بُعد قلبی است ،اما اعتقادات مربوط به بُعد عقلی .اینها دو بُعد
وجودی در انسان است .یکی کار قلب است و دیگری کار عقل .اگر عقلِ من کار خودش را انجام
داد و بازده آن روی قلبم اثر گذاشت و دلبستگی به محصول کار عقلیام پيدا کردم ،این میشود
«ایمان» و گرنه اگر عقل استداللهایش را هم بکند ولی هيچ اثری نداشته باشد ،این شخص
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مؤمن نيست ...بنابراین ،ایمان امری است در ارتباط با اشرف ابعاد وجودی انسان که بُعد قلبی او
است .ایمان ،دلبستگی است؛ آن هم دلبستگی به خدا ،وگرنه ممکن است کسی ایمان به «پول»
داشته باشد! ایمان به پول هم نوعی دلبستگی است .به طور کلی ایمان ،دلبستگی است .اما در
اینجا منظورمان از «ایمان» ،دلبستگی به خداست .مؤمن هم که میگویيم ،مرادمان دلبستهی
خدا است ،و این اختصاصی هم به اسالم ندارد (تهرانی.)27 :1391 ،

حضرت امام میفرمایند:
ایمان غير از علم به خدا و وحدت ،و سایر صفات کماليه ثبوتيه و جالليه و سلبيه ،و علم به مالئکه
و رسل و کتب و یوم قيامت است .چه بسا کسی دارای این علم باشد و مومن نباشد .شيطان ،عالِم
به تمام این مراتب به قدر من و شما هست و کافر است .بلکه ایمان ،یک عمل قلبی است که تا
آن نباشد ،ایمان نيست .باید کسی که از روی برهان عقلی یا ضرورت ادیان ،چيزی را علم پيدا
کرد ،به قلب خود نيز ،تسليم آنها شود؛ و عمل قلبی را که یک نحو تسليم و خضوعی است و یک
طور تقبل و زیر بار رفتن است ،انجام دهد تا مومن گردد .و کمال ایمان« ،اطمينان» است .نور
ایمان که قوی شد ،دنبالش اطمينان در قلب حاصل میشود و تمام اینها غير از علم است (خمينی،

.)38-37 :1390
در کتاب پيام قرآن دربارهی ایمان گفته شده است:
روح ایمان همان تسليم در برابر حق و خضوع در مقابل واقعيت است و از آنجا که بزرگترین
واقعيت در عالم هستی ،ذات پاک خداست ،روح ایمان بر محور توحيد و خداشناسی دور میزند.
ایمان به انسان اجازه میدهد که واقعيتها را آنگونه که هست ،بشناسد ،خواه آن واقعيت تلخ

باشد یا شيرین؛ باب طبع و مطابق ميل باشد یا نباشد (مکارم شيرازی.)439 :1368 ،
حضرت امام خمينی در خصوص آسيبشناسی ایمان انسانها و علت عدم توفيق آنها در
کسب ایمان میفرمایند:
چون ما ایمان به عالم آخرت نداریم و قلوب ما مطمئن به حيات ازلی و بقای سرمدی آن عالم
نمیباشد ،از این جهت عالقمند به این عالم و گریزان از موت هستيم به حسب فطرت و جبلت؛
ادراک و تصدیق عقلی غير از ایمان و طمأنينهی قلبی است؛ ماها ادراک عقلی یا تصدیق تعبدی
داریم به اینکه موت – که عبارت از انتقال از نشئهی نازلهی مُظلمهی ملکيه است به عالم دیگر
که عالم حيات دائمیِ نورانی و نشئهی باقيهی عاليهی ملکوتيه است -حق است؛ اما قلوب ما از
این معرفت حظی ندارد ...این همه بدبختیهای ما برای نقص ایمان و عدم اطمينان است (خمينی،

.)359 :1390
ایشان در ضمن یک رباعی میفرمایند:
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بيند که به الک خویش واقف باشد
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(خمينی)207 :1381 ،

برای توضيح و روشن شدن بيشتر مطلب ،با عنایت به مراتب سه گانهی یقين؛ یعنی علماليقين،
عيناليقين و حقاليقين و تشبيه آن مراتب به ترتيب به دود ،شعله و سوختن ،در مباحث اخالق
نظری هم میتوان تفاوت بين عقيده و باور را بيان کرد:
الف) با دیدن دود از پشت دیوار ،نسبت به وجود آتش در پشت دیوار برای ما علماليقين
حاصل میشود.
ب) با دیدن شعلههای آتش در پشت دیوار ،برای ما عيناليقين حاصل میشود .یعنی چيزی
را که در مرحله قبل به آن علم پيدا کرده بودیم ،با مشاهدهی تجربیِ شعلهها ،برای ما عينيت
حاصل میشود.
ج) با نزدیک کردن دست بر آتش و سوختن دست و چشيدن درد و سوزش آن واقعاً حقيقت
آتش را احساس و درک میکنيم .یعنی حقيقت آتش برای ما مکشوف میگردد و برای ما باور
ایجاد میشود.
در این مثال ،در مرحلهی اول ما نسبت به آتش علم و معرفت پيدا میکنيم و در مرحلهی
دوم با مشاهدهی تجربی و استدالل عقلی برای ما عينيت حاصل میشود که از این دو مرحله به
«عقيده» تعبير میکنيم ولی در مرحلهی سوم یعنی حقاليقين ،با احساس و ادراک سوزش و
درد ،نسبت به آتش ایمان و باور پيدا میکنيم یعنی حقيقتاً آتش برای ما درونی و قلبی میشود.
به بيان علمی میتوان گفت :علماليقين به معناى تصور و تصدیق موضوع به صورتى است که
در واقع هم ،چنان است و البته حصول این یقين جز به کمک دانش ،علم ،استدالل و منطق ميسر
نيست .عيناليقين به معناى دیدن و مشاهده کردن واقعيت است و این مرتبه درجهاى از مرتبهی
قبل باالتر است ،چون بين چيزى را به چشم دیدن و باور کردن خيلى فرق است .حقاليقين به
معناى متحد شدن وجود با واقعيت است؛ به نحوى که هيچگونه راه شک و تردیدى به آن براى
انسان نماند و واقعيت خارجى با موجودیت انسان یکى گردد .حقاليقين به معناى فناى در حق
و بقاى به اوست ،علماً و شهوداً و حاالً ،و مراد از لقاى حق در آیات قرآن همين مرتبه است؛
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مرتبهاى که کار دليل و برهان و کار دیده نيست ،بلکه نتيجهی حرکت الهى قلب است ،قلبى که
خانهی اوست و عرصهی تجلى نور او و چون دیدهی قلب که از آن تعبير به بصيرت مىشود ،به
نور یقين روشن گردد ،انسان مستحق عنایات خاصه و الطاف رحمانيه مىگردد و مىشنود آنچه
را قبل از این یقين نمىشنيد ،و مىبيند آنچه را نمىدید ،و مىیابد آنچه را نمىیافت (انصاریان،

ج 385 :1و .)386
در مطالب باال ذکر شد که مرحلهی حقاليقين یا مرتبهی باور ،به معنای فنای فیاهلل دانسته
شده است .حضرت امام نيز شعری را با این مضمون آوردهاند که مناسب است برای اثبات و
تأکيد مجدد مطلب آورده شود:
آنکس که ره معـــرفه اهلل پویـد

پيوسته ز هر ذره خـــــدا میجوید

تا هستی خویشتن فرامُش نکند

خواهد که ز شرک عطر وحدت بوید
(خمينی)215 :1381 ،

از دیدگاه امام ،اگر مبدأ علمی ،بسيار قوی بوده یعنی از طریق معرفت شهودی حاصل
شده و به صورت یک باور قلبی و علم شهودی در قلب شخص جای گيرد ،در این صورت ،علت
تامهی عمل خواهد بود و به طور یقين به دنبال چنين علمی ،عمل از فاعل صادر خواهد شد.
روانشناسی اجتماعی نيز در خصوص آسيبشناسی باورها و عقاید میگوید:
تعصب و پيشداوری )(prejudice؛ نگرش و عقيدهی مساعد یا نامساعدی است که بدون نسبت
به شخصی ،شيئ یا امری اعمال میشود و حتی با دالیل و مدارک مسلمی که خالف آن را ثابت
میکنند ،تغيير نمییابد .کسی که پيشداوری میکند ،بیرحمانه به زیان مخالفان خود نظر
میدهد و از اظهار مخالفت و نفرت ،احساس رضایت میکند .بنابراین ،از دليل آوردن روگردان
است و حتی کارهای معقول آنان را نادیده میگيرد یا وارونه نشان میدهد .بنابراین ،پيشداوری
را باید آفت و آسيبِ شناخت ،باور و عقيده دانست که نگرشها و دیدقالبی نادرست ایجاد میکند
(پارسا.)159 :1376 ،

یکی از موانع خودسازی و تربيت اخالقی انسان ،دوگانگی بين عقيده و باور یا همان علم
و عمل است .از دیدگاه حضرت امام خمينی ،علت دوگانگی عقيده و باور و به بيان دیگر
دوگانگی علم و عمل میتواند دو چيز باشد:
 .1عدم انتقال علم از خِرد به قلب یا باور نکردن یافتههای معرفتی؛
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 .2عدم تذکر ،ریاضت و ورزیدگی نفس مطابق با علمِ تحصيل شده.
امام ،حصول مشاهدات قلبيه را جز با قدم علم و دانش ميسر نمیدانند:
اگرچه من نيز عقيده به علمِ فقط ندارم و علمی که ایمان نياورد را حجاب اکبر میدانم ولی تا
ورود در حجاب نباشد ،خرق آن هم نشود .علوم ،بذر مشاهدات است .گو که ممکن است گاهی
بیحجابِ اصطالحات و علوم به مقاماتی رسيد ،ولی این از غير طریق عادی و خالف سنت طبيعی
است و نادر اتفاق میافتد (ملکی تبریزی.)292 :1393 ،

همانطور که بيان شد ،تا مرتبهی علم و معرفت و شناخت حاصل نشود ،ایمان و باور نيز
بارور نشود و باز اگر قرآئن و شواهد و استدالل کافی نباشد ،مرتبهی عقيده نيز ناقص خواهد بود،
همانطور که قاعده و اصل کليفورد نيز میگوید« :هميشه ،همه جا و برای هر کس خطاست که
بر اساس قرآئن ناکافی به چيزی معتقد شود» (ملایوسفی .)140-119 :1391 ،

در اینجا به عنوان نمونه ،از جمله مواردی که حضرت امام به آنها عالوه بر عقيده داشتن،
با تمام وجود باور و ایمان داشتند ،عبارتند از:
باور به از خدا بودن و هر چيزی را از خدا داشتن (خمينی ،1385 ،ج 32 :4و ج  ،)81 :5باور به
در محضر خدا بودن (خمينی ،1385 ،ج  396 :14و ج ،)484 :16باور به بازگشت مجدد به سوی خدا
(خمينی ،1385 ،ج )452 :71باور به اعتصام به اسالم به عنوان تنها مسير صحيح معنویت الهی (خمينی،
 ،1385ج 131 : 9و .)167

راههای کسب ایمان
حضرت امام(ره) در خصوص ضرورت تحصيل و تقویت ایمان ،مطالبی را آوردهاند که ما به اختصار
به بخشی از آن اشاره نموده و به چند مورد از راههای کسب و تقویت باور و ایمان میپردازیم:
باید انسان درصدد تحصيل ایمان برآید که اگر خدای نخواسته از این عالم – که دار تغير و تبدل
است و هر یک از ملکات و اوصاف و احوال قلبی را میتوان در آن تغيير داد – بيرون رویم و از
ایمان دست ما تهی باشد ،خسارتهای فوقالعاده به ما وارد خواهد آمد و در خسران بزرگ واقع
خواهيم شد و ندامتهای بیپایان نصيب ما خواهد گردید ،و در آن عالم ،ممکن نيست هيچ حالی
از احوال نفس تغيير کند ،یا اگر ایمان در این جا حاصل نشد ،آنجا بتوان حاصل نمود (خمينی،
.)104 :1377
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ایشان با عنایت به اهميت خودسازی انسان و نيز لزوم کسب و تقویت ایمان و گذشتن از
مرتبهی عقيده به هر قيمتی که هست ،با بکار بردن عبارت «به هر قيمتی» میخواهند بفهمانند
که خودسازی انسان و نجات از رذایل اخالقی تا چه حد اهميت و ضرورت دارد و تا دیر نشده و
دوران جوانی نگذشته ،به فکر خودسازی خودشان باشند و حتی به فرزند بزرگوارشان هم توصيه
میکنند که پيش استاد اخالق برود و با سماجت درخواست پذیرش ایشان و تلمذ پيش استاد را
داشته باشد .در آثار اخالقی و عرفانی ایشان آمده است که:
پس انسان باید در همين عالم ،این چند صباح را مغنتم شمارد و این را با هر قيمتی هست،
تحصيل کند و دل را با آن آشنا کند .و این در اولِ سلوک انسانی صورت نگيرد ،مگر آنکه اوالً،
نيت را در تحصيل معارف و حقایق ایمانيه خالص کند و قلب را با تکرار و تذکر ،به اخالص و
ارادت آشنا کند تا اخالص در قلب جایگزین شود؛ چه اگر اخالص در کار نباشد ،ناچار دست
تصرف ابليس به کار خواهد بود و با تصرف ابليس و نفس – قدم خودخواهی و خودبينی است-
هيچ معرفتی حاصل نشود؛ بلکه خود علمالتوحيد بیاخالص ،انسان را از حقيقت توحيد و معرفت
دور میکند و از ساحت قرب الهی تبعيد مینماید (همان.)104 :

خداوند تبارک و تعالی هم در قرآن ،به چند مورد از ویژگیهای مومنين و راههای کسب
ایمان اشاره میکند:
إنَّمَا المُومِنوُنَ الَّذِینَ إِذَا ذُکِرَاهللُ وَجِلَت قُلوُبُهُم وَ إِذَا تُلِیَت عَلَیهِم آیَاتُهُ زَادَتهُم ایمَاناً وَ عَلی رَبِّهِم
یَتَوَکَّلوُنَ؛ مومنين کسانی هستند که چون یاد خدا شود ،دلهایشان به لرزه میافتد و چون آیات
قرآن بر آنها تالوت شود ،بر ایمانشان افزوده شود و بر خدا توکل کنند (انفال.)2 :

طبق این آیه ،راه تقویت ایمان ،تالوت آیات قرآن بيان شده است.
حضرت امام خمينی راه حصول ایمان را از طریق تذکر و تفکر ،انس و خلوت با حق
میدانند و در توضيح این معنا میفرمایند« :باید با شدت ارتياض قلبی و دوام توجه یا کثرت آن
و شدت مراوده و خلوت ،حقایق ایمانيه را به قلب رسانده تا قلب ،الهی شود و از تصرف شيطان
تهی گردد» (خمينی .)226 :1373 ،از دیدگاه ایشان ،صِرف دانستن مصالح و مفاسد و علم پيدا کردن
به اشياء و تحصيل معلومات فراوان ،راه را برای ایمان باز نمیکند ،بلکه اینها مقدمه است و پس
از آن باید با ریاضات نفسانيه این معارف را به قلب رساند تا از ثمرات و آثار آن بهره برد (خمينی،
.)108 :1370

حضرت امام ضمن یک رباعی میفرمایند:
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ای عقل مرا رها کن از زحمت خویش
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شاید کشدم بلطف در خلـوت خویش
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(خمينی)218 :1381 ،

در منظومهی اخالقی و عرفانی حضرت امام آمده است:
چون اعتقاد و علم غير از ایمان است ،از این جهت این علمی که به حق و اسماء و صفات او و
سایر معارف الهيه در ما پيدا میشود ،غير از ایمان است ...پس اهل علم و ایمان از هم ممتازند:
هر اهل علمی ،اهل ایمان نيست .پس باید پس از سلوک علمی ،خود را در سِلک مومنين داخل
کند و عظمت و جالل و بهاء و جمال حق جلت عظمته را به قلب برساند تا قلب خاشع شود ،و
الا مجرد علم ،خشوع نمیآورد؛ چنانچه میبينيد در خودتان که با اعتقاد به مبدأ و معاد و اعتقاد
به عظمت و جالل حق ،قلب شما خاشع نيست (خمينی.)14 :1370 ،

حضرت امام صادق میفرمایند« :مَن لَم یُصَدِّق فِعلُهُ قَولَه فَلَیسَ بِعَالِمٍ؛ آنکه عملش سخنش را
تصدیق و تأیيد نکند ،اصالً عالم نيست» (کلينی ،1387 ،ج.)36 :1
به عنوان حسن ختامِ این بخش از مقاله ،مطلبی نغز از سعدی میآوریم که فرمود« :روندهی
بیمعرفت ،مرغ بیپر است و عالم بیعمل ،درخت بیبَر» (گلستان سعدی ،باب هشتم).

دیدگاههای حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی)
مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) هم با تفاوت قائل شدن بين عقيده و باور ،او ًال ایمان را همان
باور میدانند و در ثانی باال بردن معلومات فرد از دین را به عنوان مقدمهی ایمان و در اولویت
دوم دانسته و معتقدند آنچه مهم است ،تقویت ایمان است .ایشان برای اینکه منظور خودشان از
ایمان را و نيز تفاوت عينی عقيده و باور را بيان کرده باشند ،با تقسيمبندی ایمان به سه دسته و
تبيين هر کدام ،در نهایت ایمان نجاتبخش و سعادتبخش را که تا آخر عمر همراه انسان است،
ایمان آگاهانه معرفی میکنند .ایشان در ادامه ،ایمان متعصبانه و ایمان مقلدانه را که مقابل ایمان
آگاهانه است ،رد میکنند .اميرالمومنين علی عليهالسالم نيز در نهجالبالغه ایمان را به دو دسته
تقسيم میکنند :یکی ایمانی که در دلها ثابت و برقرار است و دیگری ایمانی که در دلها و
سينهها ناپایدار است (نهجالبالغه :خطبه .)189
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معظمله در تبيين ایمان آگاهانه ،با رد ایمان مقلدانه و متعصبانه ،ضمن تفسير آیهی 258
سورهی مبارکهی بقره میفرمایند:
ایمان یک خصلت برجستهی پيامبران خدا و مؤمنان و دنبالهروان آنهاست؛ ایمان داشتن ،باور
داشتنِ به رسالت خود است .فرق ميان رهبران الهی با سياستمداران عالم این است که رهبر
الهی به آنچه میگوید ،به گامی که برمیدارد ،با همهی وجودش صميمانه مومن است ولی
سياستمداران علیرغم سخنان زیبا و دلکش ،به آنها ایمان الزم را ندارند...ایمان از جملهی
خصوصياتی است که در پيامبرانِ خدا هست و اینجا ایمان یعنی باور ،قبول و پذیرشِ با تمام
وجود ،باور به آنچه میگوید .نشانهی باور داشتن هم این است که خود ،پيشاپيش دیگران در آن
راه گام برمیدارد و حرکت میکند (خامنهای 85 :1392 ،و .)88

ایشان با استناد به آیات قرآن  285بقره و  193تا  195آل عمران ،ضمن تبيين هرچه
بيشتر ایمان آگاهانه ،این نکته را یادآور میشوند که ایمان و باور ،خاصيت وابستگان به دعوت
اسالم است و باز تأکيد میکنند که ایمان یعنی باور؛ به وضوح مطلب را پذیرفتن و قبول کردن؛
یعنی دنبال یک جاذبه حرکت کردن  ...ایشان ایمان مقلدانه را ناشی از تقليد از معلم ،والدین یا
عوامالناس میدانند یعنی مثالً باورش آمده که پيغمبر حق است ،اما این باور از روی تقليد و
چشمبسته بهدست آمده است .همچنين ایمان متعصبانه را ناشی از تعصب کورکورانهی دینیِ
بدون اتکا به دليل میدانند که مقبول نيست (خامنهای 90 :1392 ،و .)93
سپس ایشان به ارزیابی شُعَب سهگانهی ایمان میپردازند و میفرمایند« :ایمانِ مقلِّدانه و
متعصبانه در اسالم ،هيچ قيمتی ندارد .یکی از دالیل این بیارزش بودن ،این است که ایمان وقتی
از روی تقليد و تعصب باشد ،زائل شدنش هم بهآسانیِ کسبِ خودِ ایمان تقليدی ،آسان است»
(همان.)91 :
معظمله ضمن تبيين و تفسير آیهی  78سورهی مبارکهی حج ،با تبيين ایمان زاینده ،باز
تأکيد میکنند که ایمان یعنی باور ،و باور مربوط به دل است و بيان میکنند که قرآن هر ایمانی
را قبول ندارد بلکه ایمان باید مثل سرچشمهای فياض ،عمل بزاید؛ ایمان همراه با تعهد و عمل
باشد .یعنی باید انسان به لوازم و تعهدات ایمان هم پایبند باشد.
رهبر معظم انقالب ،با نگاه آسيبشناسانه به موضوع ایمان و عقيده ،باالبردن معلومات دینی
فرد و تقویت شناخت و معرفت او که همانا تقویت مرحلهی «عقيده» باشد ،را به عنوان مقدمه و
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اولویت دوم قلمداد کرده و تقویت ایمان را هدف اصلی معرفی میکنند و میفرمایند ایمان یعنی
باور(همان )91 :و همان ایمان را به عنوان دژ و حصاری برای حفاظت از تراث و سرمایهی معنوی
میدانند که با آموزش صِرف کالسی کمتر به دست میآید:
ای بسا با تشکيل کالس ،معلومات فرد را از دین باال میبریم در حالی که ایمان او بيشتر نشده
است؛ حتی خدای ناکرده ممکن است رفتار ما ،ایمان کسی را کم هم بکند .باید معلومات دینی
افراد سپاه باال برود اما در درجه دوم؛ آن چيزی که بيشتر الزم است ،تقویت ایمان است (خامنهای،

 ،1384/12/6دیدار با مسئولين و اعضای حلقههای صالحين بسيج).
ایشان در همان دیدار ،ضمن مفروض دانستن آگاهی و معرفت به عنوان پشتوانهی ایمان،
برای اینکه راهکار کسب ایمان و تبدیل عقيده به باور ارائه داده باشند ،میفرمایند:
«حصار ایمان کمتر در کالس به دست میآید؛ بيشتر در جلسات موعظه ،در برخوردهای
خوب ،بيشتر از همه در رفتار ما و سوق دادن به نماز ،عبادت ،ذکر ،تضرع و توسل به دست میآید.
اینها خيلی مهم است».
در واقع ایشان تکثر آموزش و انباشت معلومات را نه تنها برای رسوخ عقاید در قلب و بارور
شدن باور و ایمان ،در درجهی دوم اهميت میدانند ،بلکه معتقدند خو ِد این معلومات میتوانند
خودشان مانع اکتساب ایمان و تصدیق قلبیِ عقاید انسان شوند .یعنی به جای اینکه موانع را برطرف
کنند ،خودشان حجاب شده و مانع شکوفا شدن قوهی باور و ایمان میشوند .همانطوری که حضرت
اميرالمومنين علی عليهالسالم وقتی از دست مردم کوفه دلش به درد میآید ،میفرمایند:
أُریدُ أَن أُدَاوِیَ بِكُم وَ أَنتُم دَائِی کَنَاقِشِ الشَّوکَهِ بِالشَّوکَهِ وَ هُوَ یَعلَمُ أَنَّ ضَلعَهَا مَعَهَا؛ من میخواستم
به وسيلهی شما ،دردهای جامعه را درمان کنم اما شما خودتان درد بیدرمان شدید؛ مثل کسی
هستم که میخواهد خاری را با خار دیگر از پا درآورد ،در حالی که میداند خار در تن او بيشتر

میشکند و بر جای میماند (نهجالبالغه :خطبه .)121
ایشان بعد از معرفی ایمان آگاهانه به عنوان ایمان مثبت ،با تفسير آیهی  104سورهی
مبارکهی مائده ،ایمانهای کورکورانه و متعصبانه را نفی میکنند:
چون ایمان آگاهانه از نظر اسالم ،مطلوب است و خدای متعال ایمان ناآگاهانه را قبول ندارد و
ارج و ارزشی برایش قائل نيست؛ لذا چندین جای قرآن ،ایمانهای کورکورانه ،مقلدانه و متعصبانه،
که غالباً هم اینجور ایمانها آدم را با مغز به زمين میکوبند ،این چنين ایمانهایی را با شدت
توبيخ میکند (خامنهای.)96 :1392 ،
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با عنایت به مطالب پيش گفته در خصوص ایمان آگاهانه و پایدارِ زایندهی عمل که همراه با
تعهدات متناسب ،و تطبيق مباحث آن زمان با شرایط امروز کشور ،وجود این نوع از ایمان با توجه
به مقتضيات زمانی و مکانی ضرورتی مضاعف به نظر میرسد .در زمانهی ما از یک سو رسانهها و
وسایل ارتباط جمعی گسترش حيرتانگيزی یافتهاند و تمامی جهانيان به آنها دستيابی دارند و
از سوی دیگر دشمنیها با اسالم از جانب مستکبران جهان که امکانات رسانهای بسيار گستردهای
دارند ،عميقتر گردیده و دشمنان اسالم از طریق امکانات رسانهایشان انواع و اقسام
شبههپراکنیها ،سياهنماییها ،افترازنیها و انحرافافکنیها عليه اصول ،آموزهها و معارف دینی را
به کار میگيرند .راه مصونيت در برابر این تهاجم فرهنگی و عقيدتیِ گسترده ،همين باور و ایمان
آگاهانه منضم به تعهدات متناسب است.

نتيجهگيری
از مجموع مباحث ارائه شده نتيجه گرفته میشود که علیرغم اینکه در بين عوامالناس «عقيده» و
«باور» یا همان معرفت و ایمان ،مترادف هم بکار میروند ،ولی با استناد به آیات الهی و روایات گهربار
اهل بيت عليهمالسالم و نيز با عنایت به دیدگاههای علمای اسالم ،به ویژه از نگاه امامين انقالب اسالمی،
معلوم شد عقيده و باور ،متفاوت از هم هستند؛ مبنی بر اینکه به مرحلهی معرفت و شناخت هر چيزی
مرتبهی «عقيده» و به مرحلهی ایمان« ،باور» گفته میشود و نيز بيان شد که از دیدگاه حضرت
امام ،ترتيب و توالی این دو باید رعایت بشود مبنی بر اینکه ابتدا مرتبهی شناخت باید به کمک
علم و استدالالت عقلی و منطقی حاصل شود و سپس با استمداد از توفيقات الهی و ریاضات شرعی،
همان معلومات ،تصدیق قلبی شده و به قلب رسانده شود و تبدیل به باور شود.
حضرت امام به عنوان ارائهی راهکار عملیِ رسيدن به مرتبهی ایمان و باور و گذر از مرتبهی
عقيده را ،تذکر و تفکر و انس و خلوت با حق میدانند ،چرا که صِرف دانستن مصالح و مفاسد و
علم پيدا کردن به اشياء و تحصيل معلومات فراوان ،راه را برای ایمان باز نمیکند ،بلکه اینها
مقدمه است و پس از آن باید با ریاضات نفسانيه این معارف را به قلب رساند تا از ثمرات و آثار
آن بهره برد.
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مقام معظم رهبری حضرت امام خامنهای(مدظلهالعالی) نيز ضمن اشاره به اهميت و
ضرورت داشتن ایمان ،آن را به سه دستهی ایمان آگاهانه ،مقلدانه و متعصبانه تقسيم میکنند و
بعد از تشریح هر کدام و ارائهی استدالالت عقلی و نقلی ،در نهایت ،ایمانی را کارساز و مورد نظر
اسالم و نجاتبخش انسان معرفی میکنند که اوالً آگاهانهی همراه با تصدیق قلبی باشد؛ ثانياً
زایندهی عمل باشد؛ ثالثاً عالوه بر تصدیق ،همراه با تعهدات متناسب باشد .ایشان باالبردن
معلومات فرد از دین و به قولی تکثر آموزش را در درجهی دوم اهميت دانسته و آن را مانع ایجاد
ایمان و باور در فرد میدانند.

راهکارهای عملیِ تبدیل عقيده به باور
الف) تالوت آیات قرآن کریم؛ «إنَّمَا المُومِنوُنَ الَّذِینَ إِذَا ذُکِرَاهللُ وَجِلَت قُلوُبُهُم وَ إِذَا تُلِیَت عَلَیهِم آیَاتُهُ زَادَتهُم

ایمَاناً وَ عَلی رَبِّهِم یَتَوَکَّلوُنَ» (انفال.)2 :
ب) تکرر عمل و کثرت اقدام و زیادت مراودت با موضوع و مسأله مورد نظر ،مثل غسال که
به دليل کثرت تکرار مواجهه با ميت ،دیگر از ميت نمیترسد (خمينی)88 :1377 ،؛
ج) «و بالصّالحات یُستَدَلُّ َعلَیاالِیمَان؛ به وسيلهی انجام کارهای شایسته ایمان افراد دانسته
میشود» (نهجالبالغه :خطبه .)156

د) اشتغال به ریاضات قلبيهی شرعيه؛ خالص کردن نيت در تحصيل معارف و حقایق ایمانيه
و آشنا کردن قلب به اخالص و ارادت با تکرار و تذکر ،تا اخالص در قلب جایگزین شود (خمينی،
 89 :1377و )104
ه) با شدت ارتياض قلبی و دوام توجه یا کثرت آن و شدت مراوده و خلوت (خمينی:1370 ،
 )226و ریاضات نفسانيه (همان)108 :

و) شرکت در جلسات موعظه ،داشتن برخوردهای خوب ،توجه به نماز ،عبادت ،ذکر ،تضرع و توسل.

چشمانداز و برنامه برای آینده
بنابراین با نگاه به وضعيت مطلوب و نيز عنایت به وضع موجود ،بایستی به سوی وضع مطلوب
پيش برویم که به فرمایش مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) همان انقالبیگری است .پس نتيجه
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این میشود که بخش عمدهای از ناکامیهای سيستم آموزشی حوزههای علميه و مراکز آموزشی
و دانشگاهی در امر درونی کردن دروس و معلومات آموزشی ،در سایهی تالش ناخواسته برای
صِرف باسواد کردن افراد و نه ایجاد باور و ایمان میباشد و همين امر باعث سلب توفيقات دیگری
میشود که در سرنوشت محتوم انسان دخيل هستند .یعنی مراکز علمی ،آموزشی و پژوهشی و
حوزوی چيزی را به مخاطب آموزش میدهند که فقط معرفت و شناخت او را باال میبرد و کمتر
به مرتبهی تصدیق قلبی میرسانند و صد البته بایستی سياستهای کالن و راهبردی و دکترین
آموزشی نظام جمهوری اسالمی ایران بایستی با ظرافت بيشتری در راستای باورمند کردن متون
آموزشی بازتعریف شود که همانا ترجمان فرمایشات و بيانات امامين انقالب اسالمی خواهد بود
که شاید در انقالب فرهنگی مورد غفلت قرار گرفته و یا اگر مدنظر بوده ،به مرور زمان به بوتهی
فراموشی سپرده شده است و االن در دههی چهارم انقالب اسالمی یعنی دههی پيشرفت و
معنویتافزایی ،باید تالش مضاعف شود تا در فرصت به وجود آمده ،تفکر دهکدهی جهانی(گذشته
از معایب آن) به صورت هوشمندانه برای باورمند کردن آموزههای مترقی شریعت محمدی و
تبدیل آن به تفکر امت واحدهی جهانی به جای تفکر دهکدهی جهانی ،معارف گهربار اسالم ناب
محمدی را بر تارک جهان اسالم و تمام ملل آزادهی جهان بنشاند و این مقاله به عنوان
خوشهای از خرمن همان معارف ،در راستای همان هدف متعالی تدوین شده است.

فهرست منابع
-

قرآن کریم.

-

شریفالرضی ،سيدمحمدبنحسين ( ،)1388نهجالبالغه ،ترجمه :محمد دشتی ،قم :دارالبشارت،

چاپ ششم.
-

صحيفهی کاملهی سجادیه ( ،)1389ترجمه :مهدی الهیقمشهای ،قم :موسسه انتشارات آلطه،

چاپ دوم.
-

آمدی ،عبدالواحد بن محمد ( ،)1373شرح غررالحکم و دررالکلم ،تهران :انتشارات دانشگاه

تهران.
-

ابنمنظور ،محمدبن مکرم (.1414ق) ،لسانالعرب ،بيروت :دارالصادر ،ج.1

عقیده و باور از ديدگاه امامین انقالب اسالمي

-

107

خامنهای ،سيدعلی ( ،)1392طرح کلیِ اندیشهی اسالمی در قرآن ،تهران :موسسه فرهنگی

ایمان جهادی.
-

خمينی ،سيدروحا ،)1370( ...آدابالصلوه ،تهران :موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی.

-

ــــــــــــــــــ ( ،)1390چهل حدیث ،تهران :موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی،

چاپ پنجاهودوم.
-

ــــــــــــــــــ ( ،)1381دیوان امام ،تهران :موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی،

چاپ سیوچهارم.
-

ــــــــــــــــــ ( ،)1376شرح دعای سحر ،تهران :نشر تربت.

-

ــــــــــــــــــ ( ،)1377شرح حدیث جنود عقل و جهل ،تهران :موسسه تنظيم و نشر آثار

امام خمينی.
-

ــــــــــــــــــ ( ،)1385صحيفهی امام ،تهران :موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی،

چاپ چهاردهم.
-

انصاریان ،حسين ( ،)1386عرفان اسالمى ،قم :دارالعرفان ،ج.1

-

بدار ،لوک؛ دزیل ،ژوزه و المارش ،لوک ()1389؛ روانشناسی اجتماعی ،ترجمه :حمزه گنجی،

تهران :ساواالن ،چاپ هفتم.
-

بهبودی ،محمدباقر ( ،)1363گزیدهی کافی (معارف و آداب) ،تهران :مرکز انتشارات علمی و

فرهنگی ،ج.1
-

پارسا ،محمد ()1376؛ زمينهی روانشناسی ،تهران :موسسه انتشارات بعثت ،چاپ چهاردهم.

-

تهرانی ،مجتبی ( ،)1391سلوک عاشورایی ،تهران :مؤسسه فرهنگی پژوهشی مصابيح الهدی،

چاپ چهارم.
-

جوادیآملی ،عبداهلل ( ،)1378تفسير تسنيم ،قم :اسراء.

-

ـــــــــــــــــــ ( ،)1381ادبِ فنای مقربان (شرح زیارت جامعهی کبيره) ،قم :اسراء ،ج.1

-

حسينزاده ،محمد ( ،)1385پژوهشی تطبيقی در معرفتشناسی ،قم :موسسه آموزشی پژوهشی

امام خمينی.
-

حسينزاده ،محمد ( ،)1393مولفهها و ساختارهای معرفت بشری؛ تصدیقات یا قضایا ،قم:

موسسه آموزشی پژوهشی امام خمينی.
-

دهخدا ،علیاکبر ( ،)1346لغتنامه ،تهران :موسسه لغتنامه دهخدا.

دوفصلنامه علمي – تخصصي انديشنامه واليت ،شماره ،5بهار و تابستان 1396

108

-

روشبالو ،آن ماری و بورونيون ،اُدیل ()1374؛ روانشناسی اجتماعی (مقدمهای بر نظریهها،

آیينها در روانشناسی اجتماعی) ،ترجمه :سيدمحمد دادگران ،تهران :مروارید ،چاپ سوم.
-

سجادی ،سيدجعفر ( ،)1379فرهنگ اصطالحات فلسفی ملاصدرا ،تهران :نشر وزارت فرهنگ و

ارشاد اسالمی.
-

سجادی ،سيدجعفر ( ،)1341فرهنگ علوم عقلی ،تهران :انتشارات کتابخانه ابنسينا.

-

طباطبایی ،سيدمحمدحسين ( ،)1386الميزان فی تفسير القرآن ،تهران :دارالکتباالسالميه.

-

طوسی ،خواجه نصيرالدین (1407ق) ،تجریداالعتقاد ،تحقيق محمدجواد حسينیجاللی ،قم:

دفتر تبليغات اسالمی.
-

فقيه دامغانی ،حسين ( ،)1361قاموس قرآن در وجوه و لغات مشترک ،ترجمه :مریم عزیزینقش،

تهران :بنياد علوم اسالمی.
-

قاسمی ،جواد ( ،)1385فرهنگ اصطالحات فلسفه ،کالم و منطق ،مشهد :بنياد پژوهشهای

اسالمی آستان قدس رضوی.
-

کلينی ،محمدبن یعقوب ( ،)1387الکافی ،به اهتمام :محمدحسين الدرایتی ،قم :دارالحدیث،

ج.1
-

مجلسی ،محمدباقر ( ،)1363حقاليقين ،تهران :انتشارات رشيدی ،چاپ دوم.

-

محسنافنان ،سهيل ( ،)1404واژهنامهی فلسفی ،تهران :انتشارات حکمت ،شعبان ،چاپ دوم.

-

مصباحیزدی ،محمدتقی ( ،)1376اخالق در قرآن ،قم :موسسه آموزشی پژوهشی امام

خمينی ،ج.1
-

مصطفوی ،حسن ( ،)1368التحقيق فی کلمات القرآنالکریم ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد

اسالمی.
-

مکارم شيرازی ،ناصر ( ،)1368پيام قرآن (تفسير نمونهی موضوعی) ،قم :مدرسه االمام

اميرالمومنين ، ج.1
-

ملایوسفی و دیگران ،مجيد ،حکمت معاصر ( ،)1391مطهری و اخالق باور ،پژوهشگاه علوم

انسانی و مطالعات فرهنگی ،سال سوم ،شمارهی اول.
-

ملکیتبریزی ،ميرزا جوادآقا ( ،)1393رسالهی لقاءاهلل ،به ضميمهی رسالهی لقاءاهلل حضرت امام

خمينی ،ترجمه :سيد احمد فِهری ،قم :آل علی.

