
 

 

 

 

 

 

 عقیده و باور از دیدگاه امامین انقالب اسالمی

 امین جوادی

 دهيچک

علم  یاز دیدگاه حضرت امام خمينی)ره( مشخص شد، مرحله« باور»و « عقيده»رسی موضوع در بر  

شود و اگر این مرحله با تصدیق قلبی ات صاف به ناميده می« عقيده»و معرفت و شناخت هر چيزی 

ز اشود. یعنی بين عقيده و باور تفاوت وجود دارد. می« باور»عمل داشته باشد، تبدیل به ایمان و 

 بایستی با ریاضات است، چرا که پس از کسب معرفت،باور  و ایمانغير از  ،اعتقاد و علم ایشان،منظر 

الهی شود و تبدیل به  ،و خلوت، حقایق را به قلب رسانده تا قلب شرعی، تذک ر، تفک ر و دوام توج ه

ار ندین ب( نيز با تفاوت قائل شدن بين عقيده و ایمان، چالعالیمقام معظ م رهبری)مد ظل ه باور شود.

در اولوی ت « عقيده» یایمان را همان باور معر فی کرده و معتقدند باال رفتن معلومات دینی و مرحله

به قرآن کریم و توس ل به ذکر و تمس ک  ، باور است که با جلسات موعظه،ممه دوم قرار دارد؛

مطلوبِ اسالم و  آید. ایشان ایمان آگاهانه را که ماندگارتر است، ایمانبه دست می بيتاهل

دات و لوازم آن کند که مضاف بر تصدیق قلبی، همراه با تعه ی عمل معر فی میبخش و زایندهنجات

م مقام معظ  امام با حضرت کنند، و شاید تنها تفاوت نظر باشد و ایمان مقل دانه و متعص بانه را رد می

دانند ولی مقام معظ م قلبی می ایمان و باور را همان تصدیق ،رهبری مطلب اخير باشد که امام

 دانند.دات آن را نيز شرط میرهبری)مد ظل ه( عالوه بر تصدیق قلبی، التزام به لوازم و تعه 

 .عقيده، باور، امامين انقالب اسالمی، ایمان، یقينا: ههکليدواژ
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 مهمقد  

شناسی در اخالق و انسان انسان و رسيدن به مقام قرب الهی، از جمله مباحث مهم  موضوع خودسازیِ

باشد. آنچه که در این مقاله می« باور»و « عقيده»از مباحث مطرح در این راستا، شناخت  است.

تفاوت وجود دارد اگر چه در بين « باور»و « عقيده»بين  ،شود اینکهبه عنوان مد عای ما مطرح می

ا در چشم تيزبين علمای رب انی و شوند. ام عوام جامعه این دو ظاهراً به یک معنا بکار برده می

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 توج ه به ظرافت معنا و مفهوم این 

رفای واصل و اخالقیِ بزرگ قرن، دو اصطالح در تئوری و عمل است. یکی از علمای عامل و ع

، توانست به عنوان محيی ی تخل ق به اخالق محم دیحضرت امام خمينی)ره( است که در سایه

( العالیای)مد ظل هباشد و خلف صالح ایشان حضرت امام خامنه و مجری اسالم ناب محم دی

د. در این مقاله نکندنبال مینيز با عنایت به راه و رهنمود آن حضرت، همان سيره و سلوک را 

را از دیدگاه امامين انقالب اسالمی یعنی حضرت امام « باور»و « عقيده»برآنيم تا دو موضوع مهم  

 رسی قرار دهيم.( مورد بر العالیای)مد ظل هو حضرت امام خامنه خمينی

 «ایمان»و « عقيده»معنای لغوی و اصطالحی 

 و بعد نظرات و استدالالت حضرت امام« عقيده»و « ایمان»نخست معنای لغوی و اصطالحی 

 کنيم:( را در این خصوص بيان میالعالیهای مقام معظ م رهبری)مد ظل هو سپس دیدگاه

: 1368)مصطفوی،  ایمان یا همان باور در لغت به معنای امني ت و رفع خوف و وحشت است

شود، د ی متع ،«الم»ین کاربرد در صورتی که با البته به معنای تصدیق هم بکار رفته است. ا .(115

 tenetو  pietyو  devotionو   faithو  oathدر زبان التين به معنای .(92 :1412)راغب، آشکار است 

یعنی خاطر جمع، کسی « آمَنَ»آمده:  قاموسدر  (32: 1385قاسمی،  ؛20 :1404 افنان،)محسن آمده

ربِّ اجعَل هذَا »، (97 :عمرانآل)« مَن دَخَلَهُ کَانَ آمِنَا»که در او ایمنی است و یا شهری که ایمن است. 

کفر و  به معنای ضد   ،، ایمانالعربلساندر ( 124: 1، ج1361)فقيه دامغانی،  (126 :رهبق) «بَلَداً آمِناً 

مشتق شده و مصدر « امن» یتکذیب بکار رفته است. این کلمه از ماد ه ضد  همچنين تصدیق و

است. این ماد ه وقتی به « طمأنينه و زوال خوف»لغت به معنای  در اصلِ« امن»باب افعال است. 
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دارای امن شدن و در امن »و « در امن قرار دادن کسی یا چيزی»رود، به معنای باب افعال می

همچنين گفته شده ایمان در لغت به معنای باور و  .(223: 1، ج1414نظور، م)ابن« قرار گرفتن است

، و در اصطالح متکل مان بوده اطمينان، خضوع و انقياد، اقرار به خداوند، اسمی برای جميع طاعات

: 1379)سج ادی،  به معنای تصدیق به آنچه از جانب خداوند به پيامبر رسيده باشد ،و علمای دین

 .(114 :1341)سج ادی،  یا به معنی گرویدن، وثوق، اطمينان و تصدیق مطلق و ثبات آمده است .(364

باز گفته شده ایمان در لغت به معنی تصدیق و باور داشتن است و اینکه ایمان یا از افعال قلوب 

ه همچنين گفت .(395 :1363 )مجلسی، ح است و بس؛ یا از هر دو استاست و بس؛ یا از افعال جوار

ات آن دبلکه بایستی همراه با لوازم و تعه  ،کندصِرف کفایت نمی شده در ایمان تصدیق و پذیرشِ

 .(105-104: 1392، یا)خامنه ی عمل باشدبوده و زاینده

د. با انبرخی در اصطالح، ایمان را به معنای تصدیق خداوند، پيامبر و محتوای رسالت گرفته

 :1407)طوسی،  معرفت و در مقابل جهل است و ربطی به عمل نداردی این نگاه، ایمان از مقوله

یعنی انکار چيزی در حالی که یقين به آن  ،گاهی هم حقيقتی است در مقابل کفر و جحد .(309

ود ششود ولی با ایمان جمع نمیدارد، که با دانستن و شناختن متفاوت است. جحد با علم جمع می

 کندنجات پيدا نمی ،کسی بدون ایمان «االِیمَانُ أَمَانٌ»، ایمان امان است؛ (375: 1، ج1376)مصباح یزدی، 

ایمان، صفتی وجودی است که موجود به آن  .(276-275: 1، ج1383جوادی آملی،  ؛26: 1373آمدی، )

یعنی  .(320-317: 15، ج1386)طباطبایی،  ه قلب استشود. این صفت وجودی، مربوط بمت صف می

نویسند: می« ایمان»در تعریف  اگر انسان ایمان داشته باشد، انکار نخواهد کرد. عل امه طباطبایی

گرفته شده است و مناسبتش « امن»ایمان، همان قرار گرفتن عقيده در قلب است که از ماد ه »

، امني ت تاین است که مومن در واقع موضوعات اعتقادی خود را از شک  و ریب که آفت اعتقاد اس

ایمان، علم به چيزی و التزام عملی » فرمایند:در جای دیگر می .(45: 1)همان، ج« بخشيده باشد

بنابراین صِرف علم و یقين به وجود چيزی بدون التزام  .(158 :18)همان، ج «نسبت به آن است

اشد؛ عمل بباشد. یعنی ایمان را به معنای علمی گرفته که منشأ عملی نسبت به آن، ایمان نمی

 ،شود و اینیعنی علمی که در جان آدمی رسوخ نموده، موجب اوصاف نفسانی و اعمال بدنی می

  همان تصدیق قلبی است.
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اء(. آنچه بدان االطب )ناظم دارد و یقينهر چيز که شخص بدان اعتقاد  ،عقيدت یا عقيده

  :36ج  ،1346 ی دهخدا،نامه)لغت اندآنچه بدان گرویده ؛آنچه بدان باور دارند ؛روند و تصدیق کنندگِ

عقاید را چيزهایی  .االرب()منتهی مرد که اعتقاد به آن دارد عقيده به معنی دین و مذهبِ .(380-381

در زبان التين به معنای  .الموارد(اعتقاد در آن قصد شده باشد بدون عمل )از اقرب دانند که نفسِ

creed  وdoctrine  وestimation  وopinion  وintuitionism (101 :1385)قاسمی،  است آمده. 

 ،هعقيد .از مصدر عقد است که به معنای استوار کردن و بستن پيوند است «عقيده» یواژه

پذیرد وقتی ذهن انسان می. مثالً روح و فکر انسان پيوند خورده است ،چيزی است که به ذهن

درست یا  ای خواهه... و پذیرش هر نظری  دارد و چرخد یا اینکه خالقیکه زمين دور خورشيد می

شخص ناميده  یاین امر عقيده ،نتيجه در ،نادرست به معنی گره خوردن آن با ذهن انسان است

 :فرمایدمی خداوند. ستاوهای گيریتمام جهت یعقاید انسان پایه. شودمی

حقيقت وجودی انسان ، عقاید انسان ،به همين دليل .کندخود عمل می یهرکس به ذات و عقيده

زندگی  راه ،حال اگر عقيده درست بود دارد.میانسان را به عمل وا حقایق،سازد و همين را می

به همين دليل دین اسالم  آخرش تباهی است. ،انسان رو به سعادت است و در غير این صورت

 .(48: )اسراء است ل شدهئت قاعقيده بسيار اهمي   در مورد

ی بين موضوع و محمول در ذهن انسان، که اصطالحاً عِقد و عقيده این است که رابطه تفاوت

ردد گم میقد علمی است و انسان به سبب برقراری این رابطه در ذهن، عالِشود، عِقضي ه ناميده می

ی علمی را با جان خود شود که محصول قضي هولی مومن نخواهد بود. زمانی شخص مومن می

ی قضي ه معتقد شود. گاهی ممکن است عقد علمی باشد ولی مثل روح او به عصاره گره بزند و

 .(275 :1381)جوادی آملی،  ان ایمان برایشان حاصل نشودفرعوني

 بين اعتقاد و تصدیق که همانا ترجمان ایمان است نيز تفاوت وجود دارد مبنی بر اینکه ضد  

اعتقاد نيست. به بيان دیگر، آنجا که اعتقاد منفی است،  ضد   ،تکذیب است ولی تکذیب ،تصدیق

توان اعتقاد را به جای تصدیق یا به عکس آن ... پس نمی ی تکذیب را بکار بردتوان واژهنمی

 .(39-38 :1393زاده، )حسين روداعتقاد بکار نمی تصدیق به جای ضد  استعمال کرد؛ چنانچه ضد 

توان گفت عقيده همان اسالم است و که با یک تشبيه آمده است، می از بيان امام صادق

 باور همان ایمان است، که حضرت فرمودند: 
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ایمان حاوی اسالم است، ام ا اسالم حاوی ایمان نيست... اسالم یعنی گواهی به وحداني ت اهلل و 

و نقش گرفتن صفت اسالم در  ،ولی ایمان یعنی رهيابی به حق   اهللتصدیق به رسالت رسول

ها و آثار عملی آن...مَثَل ایمان و اسالم، مَثَل کعبه و حرم است، انسان ممکن است داخل حرم دل

ز آنکه داخل حرم شده شود که داخل کعبه باشد مگر بعد اباشد ولی داخل کعبه نباشد، ولی نمی

 .(154-157: 1، ج1363بهبودی، ) باشد

ده، ی عقيعقيده و باور تفاوت قائل هستند مبنی بر اینکه مرتبهنيز بين  حضرت امام

ی علم و معرفت به چيزی است و در صورتی که این علم مت صف به عمل شود و تصدیق مرتبه

 شود. شود که همان ایمان ناميده میقلبی را به همراه داشته باشد، تبدیل به باور می

 اند:باور گفته در تفاوت عقيده وشناسی نيز در علم روان

عقيده، اندیشيدن نسبت به واقعی بودن یک موضوع است؛ قضاوتی است که ما نسبت به موضوعی 

ی خود را نسبت به آن موضوع بيان ، عقيده«این موضوع بد است» داریم. برای مثال، اگر بگویيم

سازند و به او فرد را میتری نسبت به عقاید دارند. آنها دنيای یکل   یباورها جنبهایم... ام ا کرده

انيم و دیک موضوع خاص می یمطالبی که ما درباره یمجموعه د.دهنثبات نظر و عقيده می

کنيم موضوعاتی که ما فکر می یقضایایی که برای ما معنایی ندارند و همچنين همه یهمه

 .(123 :1374، اُدیلبالو، آن ماری و بورفيون، روش) دهندت دارند، باور ما را تشکيل میواقعي  

ی، شخص یاصلی دارند: تجربه یباورها سه ریشه که معتقدندشناسان اجتماعی برخی از روان

این سه منبع  ی ممکن است باورها محصول همزمانِحت  ؛العات حاصل از دیگران و استنتاجاط 

 .(92: 1389 دیگران، بدار، لوک و) باشند

شناسی است. از نگاه ایشان، تر از دنيای روانباالتر و جامعدر افقی  ام ا دیدگاه حضرت امام

حظ  قلب است.  ،ایمان غير از علم و ادراک است؛ زیرا که علم و ادراک، حظ  عقل است و ایمان

مبرهن کند و خود،  و مراتب آن را های فلسفی، شُعَب توحيدچه بسا باشد فيلسوفی به برهان

و  ی قلب و جزئي تعقل و کلي ت و تعق ل، به مرتبه یاز مرتبهمومن باهلل نباشد؛ زیرا که علمش 

 .(89-88 :1377 ،خمينی) وجدان نرسيده باشد

 فرمایند: آوریم. ایشان میمی برای روشن شدن مطلب، یک مثال از بيان حضرت امام

دهند، و توانند آزاری دانيم که مردگان به انسان نمیما به حَسَب برهان و ادراک عقلی، همه می

دانيم که در تاریکی، مردگان زنده های عالم به قدر مگسی حرکت ندارند، و میی مردههمه

کند. شوند؛ با این وصف، در شب تاریک از مردگان وحشت داریم، و وهم ما غلبه بر عقل مینمی
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ده. يبرای آن است که به این حقيقت عقلي ه، قلب ایمان نياورده و این ادراک عقلی به قلب نرس

ها، این های تار در قبرستانولی آنها که با تکر ر عمل و کثرت اقدام و زیادت مراودت در شب

 ها منزل کنند و بامطلب علمی را به قلب رساندند، از مردگان وحشت نکنند؛ بلکه در قبرستان

 وادی خاموشان مأنوس شوند... پس معلوم شد که علم غير از ایمان است و این مطلب به حسب

 .(88ص  )همان، ب با معنی ایمان استلغت نيز مناس

 فرمایند:می همچنانکه اميرمومنان علی

کارهای  یو به وسيله؛ وَ بِالصَّالِحَاتِ یُستَدَلُّ عَلَی االیمَانِ وَ بِاالیمَانِ یُعمَرُ العِلمُ وَ بِالعِلمِ یُرهَبُ المَوتِ 

کند، و علم، آدمی را از ایمان، بنای علم را آباد میشود. شایسته است که ایمان افراد دانسته می

 .(156خطبه  :البالغه)نهجهراساند مرگ می

به خدا سوگند! انس و ؛ وَاهللِ البنُ أَبِی طالِبٍ آنَسٌ بِالمَوتِ مِنَ الطِّفلِ بِثَدیِ أُمّهِ »فرمایند: یا اینکه می

 :لبالغها)نهج «طفل به پستان مادر بيشتر استی عالقه فرزند ابيطالب به مرگ در راه خدا، از عالقه

ها را به دیدار مرگ سعادتمند خواهد تا ما انساناز خدا می یا اینکه حضرت امام سج اد .(5خطبه

های ایمان اینها نشانه یکه همه(  4، بند40دعای  :ی سج ادی ه)صحيفهفرماید گرداند و ما را با او مأنوس 

ی آن، به اصول تشي ع و شریعت عنوان الگوهای قدسی بشری ت، در اعلی مرتبه، به و باور ائم ه 

 است. محم دی

چون انسان به مرگ و موت ایمان و باور ندارد یا به قولی  بنابراین، از دیدگاه حضرت امام

چون در این باره، قلب او تسليم عقل نشده است، نه قلب صنوبری که در چپ بدن باشد منظور 

در  ،در قلب او ایجاد نشده استنيز یا به تعبير بهتر باور، تصدیق قلبی نسبت به مرگ ایمان و 

حالی که اگر از همان فرد اصول دین را بپرسند، همه را از جمله معاد به عنوان بازگشت و مرگ 

رسد، جلو کند ولی سر بزنگاه که میو موت را با توضيحات و استدالالت مشروح آن بيان می

یکی از موانع اصلی انسان در راستای خودسازی و تقویت ایمان و باور اوست. پس  ،این رود ونمی

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 

 اشد. و علمی داشته ب

آنکه المعارف، منتها علم مطلقاً طریق به عمل است حت ی علم، امام از دیدگاه حضرت

ی آن اعمال و جذبات و صور المعارف اعمالی است قلبی و جذباتی است باطنی که نتيجهعلم
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ی معرفت و شناخت و یا همان مرحله ،در واقع ذات و بهشت لقاست. جن تِ صورتِ ،ی آنهاباطنه

ی ایمان یا همان باور که اگر ترتيب و ای است برای رسيدن به مرحلهبه عنوان مقد مه ،عقيده

حاصل نشود و سالک به مقصد نائل نشود. همانطور که  ،توالی این دو مراعات نگردد، مقصود

ی عقيده را الفبای ی شناخت و معرفت یا به قول بهتر مرحلهمرحله ضمن شعری حضرت امام

 دانند:می فالح و رستگاری

 صفت یعنی چه؟ت ذات بیـدریاف  ی چه؟ــــرفت یعنـق  معــفاطی تو و ح

 ناکرده سلوک، موهبت یعنی چه؟  نخواهی ره یافت« یاء»به « الف»ناخوانده

 (237 :1381خمينی، )

 فرمایند: ایشان در توضيح و تتميم مطلب می

الً آن حقایق را به قدم تفک ر مگر آنکه: او  ایمان به معارف الهي ه و اصول عقاید حق ه صورت نگيرد 

ی ی مقد مهو ریاضت عقلی و آیات و بيِّنات و براهين عقلي ه ادراک کند و این مرحله به منزله

 قدر از، به آن قناعت نکند؛ زیرا که اینکه عقل حظ  خود را استيفاء نمودایمان است، و پس از آن

تر شود. پس از آن باید سالک الی اهلل ي ت از آن کماثرش خيلی کم است و حصول نوران ،معارف

اشتغال به ریاضات قلبي ه پيدا کند، و این حقایق را با هر ریاضتی شده به قلب رساند تا قلب به 

 .(89 :1377)خمينی، بگرود آنها 

 فرمایند:میاز اساتيد مبر ز اخالق،  ،اهلل شيخ مجتبی تهرانیآیتحضرت در این رابطه 

. و دلبستگی است« قتعل  »ا ایمان بود، ام  « قعدم تعل  »ق قلبی است. زهد عبارت از یک تعل   ،ایمان

به خدا شد، او مؤمن است. در بحث ایمان،  یدلبستگی به چه؟ دلبستگی به خدا. هرکس دلبسته

بين ایمان و اعتقاد فرق گذاشتم و آن فرق این است که در اصول اعتقادی که برهانی است، ممکن 

شخص خودش هم براهينی اقامه کند، اما اثری روی دل خودش نگذاشته باشد. اینجا است  است

 .کنندکه ایمان و اعتقاد با هم افتراق پيدا می

 لِخُدا یَمَّلَ ا وَ منَسلَأَا ولوُ ن قُلكِا وَنوُومِتُمل لَا قُنََّمَآ ابُعرَاألَ تِ الَقَ»فرماید: می خداوند تبارک و تعالی

)به آنها( بگو شما ایمان  ؛( گفتند: ما به تو ایمان آوردیماعراب )به پيامبر «مكُبِلوُقُ یفِ  انَاالیمَ

 های شما وارد نشده استزیرا هنوز ایمان در دل ،نياوردید و باید بگویيد اسالم آوردیم

 عدها دو بُ این. عد عقلیعد قلبی است، اما اعتقادات مربوط به بُ . ایمان مربوط به بُ (14/حجرات)

من کار خودش را انجام  وجودی در انسان است. یکی کار قلب است و دیگری کار عقل. اگر عقلِ 

ود شام پيدا کردم، این میداد و بازده آن روی قلبم اثر گذاشت و دلبستگی به محصول کار عقلی

هایش را هم بکند ولی هيچ اثری نداشته باشد، این شخص گرنه اگر عقل استدالل و« ایمان»
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او  عد قلبینيست... بنابراین، ایمان امری است در ارتباط با اشرف ابعاد وجودی انسان که بُ  مؤمن

« ولپ»آن هم دلبستگی به خدا، وگرنه ممکن است کسی ایمان به  ؛دلبستگی است ،است. ایمان

در  ای ایمان، دلبستگی است. ام  داشته باشد! ایمان به پول هم نوعی دلبستگی است. به طور کل  

 یمرادمان دلبسته ،گویيمدلبستگی به خداست. مؤمن هم که می ،«ایمان»جا منظورمان از این

 .(27 :1391، )تهرانی نداردخدا است، و این اختصاصی هم به اسالم 

 فرمایند:می حضرت امام

الئکه مایمان غير از علم به خدا و وحدت، و سایر صفات کمالي ه ثبوتي ه و جاللي ه و سلبي ه، و علم به 

الِم ع ،و رسل و کتب و یوم قيامت است. چه بسا کسی دارای این علم باشد و مومن نباشد. شيطان

یک عمل قلبی است که تا  ،به تمام این مراتب به قدر من و شما هست و کافر است. بلکه ایمان

دا پي چيزی را علم ،آن نباشد، ایمان نيست. باید کسی که از روی برهان عقلی یا ضرورت ادیان

تسليم آنها شود؛ و عمل قلبی را که یک نحو تسليم و خضوعی است و یک  ،کرد، به قلب خود نيز

است. نور « اطمينان»طور تقب ل و زیر بار رفتن است، انجام دهد تا مومن گردد. و کمال ایمان، 

، )خمينی ها غير از علم استشود و تمام اینایمان که قوی شد، دنبالش اطمينان در قلب حاصل می

1390: 37-38). 

 ی ایمان گفته شده است:درباره پيام قرآندر کتاب 

ترین روح ایمان همان تسليم در برابر حق  و خضوع در مقابل واقعي ت است و از آنجا که بزرگ

زند. واقعي ت در عالم هستی، ذات پاک خداست، روح ایمان بر محور توحيد و خداشناسی دور می

ها را آنگونه که هست، بشناسد، خواه آن واقعي ت تلخ دهد که واقعي تاجازه میایمان به انسان 

 .(439 :1368 )مکارم شيرازی، ب طبع و مطابق ميل باشد یا نباشدباشد یا شيرین؛ با

ها و عل ت عدم توفيق آنها در شناسی ایمان انساندر خصوص آسيب حضرت امام خمينی

 فرمایند:کسب ایمان می

ایمان به عالم آخرت نداریم و قلوب ما مطمئن به حيات ازلی و بقای سرمدی آن عالم چون ما 

 ز موت هستيم به حسب فطرت و جبل ت؛باشد، از این جهت عالقمند به این عالم و گریزان انمی

ماها ادراک عقلی یا تصدیق تعب دی  ی قلبی است؛ادراک و تصدیق عقلی غير از ایمان و طمأنينه

ی ملکي ه است به عالم دیگر ی مُظلمهی نازلهکه عبارت از انتقال از نشئه –ینکه موت داریم به ا

حق  است؛ ام ا قلوب ما از  -ی ملکوتي ه استی عاليهی باقيهکه عالم حيات دائمیِ نورانی و نشئه

)خمينی،  یمان و عدم اطمينان استهای ما برای نقص ااین همه بدبختی ...این معرفت حظ ی ندارد

1390: 359). 

 فرمایند:می ایشان در ضمن یک رباعی
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 ارف باشدـــو اص به دریای معـــغ  آن کس که به زعم خویش عارف باشد

 بيند که به الک خویش واقف باشد   ودــاب آزاد شــــر از حجـــروزی اگ

 ( 207 :1381خمينی، )

 اليقين،علم یعنی ؛ی یقينسه گانه برای توضيح و روشن شدن بيشتر مطلب، با عنایت به مراتب

اخالق  در مباحث ،شعله و سوختن تشبيه آن مراتب به ترتيب به دود،اليقين و اليقين و حقعين

 توان تفاوت بين عقيده و باور را بيان کرد:نظری هم می

 اليقينعلمالف( با دیدن دود از پشت دیوار، نسبت به وجود آتش در پشت دیوار برای ما 

 شود. حاصل می

 شود. یعنی چيزیمیاليقين حاصل های آتش در پشت دیوار، برای ما عينب( با دیدن شعله

ها، برای ما عيني ت ی تجربیِ شعلهرا که در مرحله قبل به آن علم پيدا کرده بودیم، با مشاهده

 شود.حاصل می

ج( با نزدیک کردن دست بر آتش و سوختن دست و چشيدن درد و سوزش آن واقعاً حقيقت 

ردد و برای ما باور گکنيم. یعنی حقيقت آتش برای ما مکشوف میآتش را احساس و درک می

 شود. ایجاد می

ی کنيم و در مرحلهی او ل ما نسبت به آتش علم و معرفت پيدا میدر مرحله ،در این مثال

شود که از این دو مرحله به ی تجربی و استدالل عقلی برای ما عيني ت حاصل میدوم با مشاهده

با احساس و ادراک سوزش و  ،اليقينی سوم یعنی حق  کنيم ولی در مرحلهتعبير می« عقيده»

 ود. شکنيم یعنی حقيقتاً آتش برای ما درونی و قلبی میدرد، نسبت به آتش ایمان و باور پيدا می

به معناى تصو ر و تصدیق موضوع به صورتى است که  اليقينعلمتوان گفت: به بيان علمی می

استدالل و منطق ميس ر  ،معل ،ک دانشه حصول این یقين جز به کمچنان است و البتهم، در واقع 

 یاز مرتبه اىبه معناى دیدن و مشاهده کردن واقعي ت است و این مرتبه درجه اليقينعين نيست.

به  اليقينحق   قبل باالتر است، چون بين چيزى را به چشم دیدن و باور کردن خيلى فرق است.

و تردیدى به آن براى  گونه راه شک هيچ معناى مت حد شدن وجود با واقعي ت است؛ به نحوى که

اليقين به معناى فناى در حق حق   .ا موجودی ت انسان یکى گرددبانسان نماند و واقعي ت خارجى 

 ؛حق در آیات قرآن همين مرتبه استو مراد از لقاى  ،و بقاى به اوست، علماً و شهوداً و حاالً

http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
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ه حرکت الهى قلب است، قلبى ک یست، بلکه نتيجهکار دیده نيو اى که کار دليل و برهان مرتبه

ه شود، بقلب که از آن تعبير به بصيرت مى یتجل ى نور او و چون دیده یاوست و عرصه یخانه

 شنود آنچهگردد و مىه مىانسان مستحق  عنایات خاص ه و الطاف رحماني  ،نور یقين روشن گردد

صاریان، ان) یافتآنچه را نمى یابدو مى ،دیدبيند آنچه را نمىو مى ،شنيدرا قبل از این یقين نمى

 .(386و  385 :1ج

دانسته  اهللی باور، به معنای فنای فیاليقين یا مرتبهی حق  در مطالب باال ذکر شد که مرحله

 اند که مناسب است برای اثبات وآورده نيز شعری را با این مضمون شده است. حضرت امام

 تأکيد مجد د مطلب آورده شود:

 جویددا میـــــپيوسته ز هر ذر ه خ   دـرفه اهلل پویـــآنکس که ره مع

 خواهد که ز شرک عطر وحدت بوید   تا هستی خویشتن فرامُش نکند

 (215 :1381خمينی، )

اگر مبدأ علمی، بسيار قوی بوده یعنی از طریق معرفت شهودی حاصل ، ماما از دیدگاه

به صورت یک باور قلبی و علم شهودی در قلب شخص جای گيرد، در این صورت، عل ت شده و 

 ی عمل خواهد بود و به طور یقين به دنبال چنين علمی، عمل از فاعل صادر خواهد شد.تام ه

 گوید:شناسی باورها و عقاید میشناسی اجتماعی نيز در خصوص آسيبروان   

مساعد یا نامساعدی است که بدون نسبت  ینگرش و عقيده؛ (prejudice) یداورب و پيشتعص  

را ثابت  می که خالف آنی با دالیل و مدارک مسل  شود و حت  به شخصی، شيئ یا امری اعمال می

رحمانه به زیان مخالفان خود نظر بی ،کندداوری مییابد. کسی که پيشتغيير نمی ،کنندمی

کند. بنابراین، از دليل آوردن روگردان س رضایت میاحسا ،دهد و از اظهار مخالفت و نفرتمی

 داوریبنابراین، پيش. دهدگيرد یا وارونه نشان میی کارهای معقول آنان را نادیده میاست و حت  

 کندها و دیدقالبی نادرست ایجاد میشناخت، باور و عقيده دانست که نگرش را باید آفت و آسيبِ 

 .(159 :1376)پارسا، 

یکی از موانع خودسازی و تربيت اخالقی انسان، دوگانگی بين عقيده و باور یا همان علم    

عقيده و باور و به بيان دیگر عل ت دوگانگی  ،حضرت امام خمينیاز دیدگاه و عمل است. 

 تواند دو چيز باشد: می علم و عملدوگانگی 

 های معرفتی؛یافتهرد به قلب یا باور نکردن . عدم انتقال علم از خ1ِ
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 تحصيل شده. . عدم تذک ر، ریاضت و ورزیدگی نفس مطابق با علم2ِ

 دانند:ه را جز با قدم علم و دانش ميس ر نمی، حصول مشاهدات قلبي  امام   

دانم ولی تا ندارم و علمی که ایمان نياورد را حجاب اکبر می فقط اگرچه من نيز عقيده به علمِ 

گو که ممکن است گاهی بذر مشاهدات است.  ،. علومنشودخرق آن هم ورود در حجاب نباشد، 

اصطالحات و علوم به مقاماتی رسيد، ولی این از غير طریق عادی و خالف سن ت طبيعی  حجابِ بی

 .(292 :1393)ملکی تبریزی، افتد است و نادر اتفاق می

 اور نيزنشود، ایمان و بی علم و معرفت و شناخت حاصل همانطور که بيان شد، تا مرتبه   

، ی عقيده نيز ناقص خواهد بودئن و شواهد و استدالل کافی نباشد، مرتبهبارور نشود و باز اگر قرآ

برای هر کس خطاست که  هميشه، همه جا و»گوید: همانطور که قاعده و اصل کليفورد نيز می

  .(140-119 :1391)مل ایوسفی ،  «ئن ناکافی به چيزی معتقد شودبر اساس قرآ

به آنها عالوه بر عقيده داشتن،  از جمله مواردی که حضرت امام ،در اینجا به عنوان نمونه   

 ، عبارتند از:ندبا تمام وجود باور و ایمان داشت

، باور به (81 :5و ج  32: 4ج ،1385 ،خمينی) باور به از خدا بودن و هر چيزی را از خدا داشتن   

 ، باور به بازگشت مجد د به سوی خدا(484 :16و ج 396: 14، ج 1385خمينی، ) در محضر خدا بودن

خمينی، ) باور به اعتصام به اسالم به عنوان تنها مسير صحيح معنوی ت الهی (452 :71ج ،1385)خمينی، 

 (.167و  131 : 9، ج1385

 های کسب ایمانراه

اند که ما به اختصار مطالبی را آورده ،حضرت امام)ره( در خصوص ضرورت تحصيل و تقویت ایمان

 پردازیم:های کسب و تقویت باور و ایمان میبه بخشی از آن اشاره نموده و به چند مورد از راه

ل بد  ر و تتغي   دار که –باید انسان درصدد تحصيل ایمان برآید که اگر خدای نخواسته از این عالم 

 از و رویم بيرون –توان در آن تغيير داد را می است و هر یک از ملکات و اوصاف و احوال قلبی

به ما وارد خواهد آمد و در خسران بزرگ واقع  العادهفوق هایخسارت باشد، تهی ما دست ایمان

و در آن عالم، ممکن نيست هيچ حالی  ،پایان نصيب ما خواهد گردیدای بیهخواهيم شد و ندامت

)خمينی،  این جا حاصل نشد، آنجا بتوان حاصل نمود از احوال نفس تغيير کند، یا اگر ایمان در

1377: 104). 
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ایشان با عنایت به اهمي ت خودسازی انسان و نيز لزوم کسب و تقویت ایمان و گذشتن از    

نند خواهند بفهمامی« به هر قيمتی»ی عقيده به هر قيمتی که هست، با بکار بردن عبارت مرتبه

رذایل اخالقی تا چه حد  اهمي ت و ضرورت دارد و تا دیر نشده و که خودسازی انسان و نجات از 

به فکر خودسازی خودشان باشند و حت ی به فرزند بزرگوارشان هم توصيه  ،دوران جوانی نگذشته

کنند که پيش استاد اخالق برود و با سماجت درخواست پذیرش ایشان و تلم ذ پيش استاد را می

 عرفانی ایشان آمده است که: داشته باشد. در آثار اخالقی و 

پس انسان باید در همين عالم، این چند صباح را مغنتم شمارد و این را با هر قيمتی هست، 

، الً سلوک انسانی صورت نگيرد، مگر آنکه او   تحصيل کند و دل را با آن آشنا کند. و این در اولِ 

ر، به اخالص و با تکرار و تذک  ه خالص کند و قلب را ت را در تحصيل معارف و حقایق ایماني  ني  

ناچار دست  ،ارادت آشنا کند تا اخالص در قلب جایگزین شود؛ چه اگر اخالص در کار نباشد

 -است خودبينی و خودخواهی قدم –ف ابليس و نفس ف ابليس به کار خواهد بود و با تصر  تصر  

ز حقيقت توحيد و معرفت اخالص، انسان را اوحيد بیالت  حاصل نشود؛ بلکه خود علم معرفتی هيچ

 . (104 :)همان نمایدکند و از ساحت قرب الهی تبعيد میدور می

های کسب های مومنين و راهخداوند تبارک و تعالی هم در قرآن، به چند مورد از ویژگی   

 کند: ایمان اشاره می

إِذَا تُلِیَت عَلَیهِم آیَاتُهُ زَادَتهُم ایمَاناً وَ عَلی رَبِّهِم إنَّمَا المُومِنوُنَ الَّذِینَ إِذَا ذُکِرَاهللُ وَجِلَت قُلوُبُهُم وَ 

افتد و چون آیات هایشان به لرزه مین کسانی هستند که چون یاد خدا شود، دلمومني؛ یَتَوَکَّلوُنَ

 .(2)انفال:  قرآن بر آنها تالوت شود، بر ایمانشان افزوده شود و بر خدا توک ل کنند

 طبق این آیه، راه تقویت ایمان، تالوت آیات قرآن بيان شده است. 

انس و خلوت با حق  ایمان را از طریق تذک ر و تفک ر،راه حصول  حضرت امام خمينی

باید با شد ت ارتياض قلبی و دوام توج ه یا کثرت آن »فرمایند: دانند و در توضيح این معنا میمی

و از تصر ف شيطان  ایماني ه را به قلب رسانده تا قلب، الهی شودو شد ت مراوده و خلوت، حقایق 

از دیدگاه ایشان، ِصرف دانستن مصالح و مفاسد و علم پيدا کردن  .(226 :1373، )خمينی «تهی گردد

کند، بلکه اینها مقد مه است و پس به اشياء و تحصيل معلومات فراوان، راه را برای ایمان باز نمی

مينی، )خثمرات و آثار آن بهره برد  اضات نفساني ه این معارف را به قلب رساند تا ازاز آن باید با ری

1370: 108).  

 فرمایند:می ضمن یک رباعی حضرت امام
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 ای عقل مرا رها کن از زحمت خویش   ای عشق ببار بر سرم رحمت خویش

 وت خویشـشاید کشدم بلطف در خل   وستمــــــل بُریدم و به او پيـاز عق      

 (218 :1381 ،خمينی)

 آمده است: عرفانی حضرت امامی اخالقی و در منظومه

چون اعتقاد و علم غير از ایمان است، از این جهت این علمی که به حق  و اسماء و صفات او و 

شود، غير از ایمان است... پس اهل علم و ایمان از هم ممتازند: سایر معارف الهي ه در ما پيدا می

لک مومنين داخل اهل ایمان نيست. پس باید پس از سلوک علمی، خود را در سِ  ،اهل علمیهر 

کند و عظمت و جالل و بهاء و جمال حق  جل ت عظمته را به قلب برساند تا قلب خاشع شود، و 

بينيد در خودتان که با اعتقاد به مبدأ و معاد و اعتقاد آورد؛ چنانچه میال ا مجر د علم، خشوع نمی

 .(14: 1370 ،)خمينی الل حق ، قلب شما خاشع نيسته عظمت و جب

آنکه عملش سخنش را ؛ مَن لَم یُصَدِّق فِعلُهُ قَولَه فَلَیسَ بِعَالِمٍ» فرمایند:می حضرت امام صادق

 .(36 :1ج، 1387، )کلينی «د نکند، اصالً عالم نيستتصدیق و تأیي

 یرونده»آوریم که فرمود: نغز از سعدی می به عنوان حسن ختامِ این بخش از مقاله، مطلبی

 .)گلستان سعدی، باب هشتم(« ربَعمل، درخت بیپر است و عالم بیمعرفت، مرغ بیبی

 (العالیای)مد ظل ههای حضرت امام خامنهدیدگاه

 ( هم با تفاوت قائل شدن بين عقيده و باور، او اًل ایمان را همانالعالیمقام معظ م رهبری)مد ظل ه

ی ایمان و در اولوی ت دانند و در ثانی باال بردن معلومات فرد از دین را به عنوان مقد مهباور می

دوم دانسته و معتقدند آنچه مهم  است، تقویت ایمان است. ایشان برای اینکه منظور خودشان از 

ه دسته و ان به سبندی ایمایمان را و نيز تفاوت عينی عقيده و باور را بيان کرده باشند، با تقسيم

بخش را که تا آخر عمر همراه انسان است، بخش و سعادتتبيين هر کدام، در نهایت ایمان نجات

یمان ا را که مقابل ایمان مقل دانه و ایمان متعص بانه ،کنند. ایشان در ادامهایمان آگاهانه معر فی می

 البالغه ایمان را به دو دستهدر نهج الس الم نيزاميرالمومنين علی عليه. کننداست، رد می آگاهانه

ا و هها ثابت و برقرار است و دیگری ایمانی که در دلکنند: یکی ایمانی که در دلتقسيم می

 .(189 خطبه :البالغه)نهج ها ناپایدار استسينه
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 258 یتفسير آیهضمن  ،له در تبيين ایمان آگاهانه، با رد  ایمان مقل دانه و متعص بانهمعظ م   

 :فرمایندبقره میی مبارکه یسوره

روان آنهاست؛ ایمان داشتن، باور پيامبران خدا و مؤمنان و دنباله یایمان یک خصلت برجسته

مداران عالم این است که رهبر با سياست. فرق ميان رهبران الهی است به رسالت خود داشتنِ 

ی وجودش صميمانه مومن است ولی همهدارد، با گوید، به گامی که برمیالهی به آنچه می

ی رغم سخنان زیبا و دلکش، به آنها ایمان الزم را ندارند...ایمان از جملهمداران علیسياست

خصوصي اتی است که در پيامبرانِ خدا هست و اینجا ایمان یعنی باور، قبول و پذیرشِ با تمام 

ین است که خود، پيشاپيش دیگران در آن ی باور داشتن هم اگوید. نشانهوجود، باور به آنچه می

 .(88و  85 :1392ای، )خامنهکند دارد و حرکت میراه گام برمی

، ضمن تبيين هرچه آل عمران 195تا  193بقره و  285 ایشان با استناد به آیات قرآن   

عوت به دشوند که ایمان و باور، خاصي ت وابستگان بيشتر ایمان آگاهانه، این نکته را یادآور می

 ضوح مطلب را پذیرفتن و قبول کردن؛به و کنند که ایمان یعنی باور؛اسالم است و باز تأکيد می

... ایشان ایمان مقل دانه را ناشی از تقليد از معل م، والدین یا  یعنی دنبال یک جاذبه حرکت کردن

ن باور از روی تقليد و ا ایام  ،است باورش آمده که پيغمبر حق مثالً یعنی دانند الن اس میعوام

یِ ی دینرا ناشی از تعص ب کورکورانهبانه ایمان متعص همچنين  دست آمده است.بسته بهچشم

 .(93و  90 :1392ای، خامنه) دانند که مقبول نيستبدون ات کا به دليل می

ه و دانمقلِّ ایمانِ»فرمایند: پردازند و میایمان می یگانهسپس ایشان به ارزیابی شُعَب سه

 ارزش بودن، این است که ایمان وقتیبانه در اسالم، هيچ قيمتی ندارد. یکی از دالیل این بیمتعص  

 «کسبِ خودِ ایمان تقليدی، آسان است آسانیِ، زائل شدنش هم بهباشدب از روی تقليد و تعص 

 .(91 :)همان

باز  ،با تبيين ایمان زاینده ،ی حج ی مبارکهسوره 78 یله ضمن تبيين و تفسير آیهمعظ م

انی کنند که قرآن هر ایمبيان می و باور مربوط به دل است و ،عنی باورکنند که ایمان یتأکيد می

ایمان همراه با تعه د و عمل  ، عمل بزاید؛ای في اضرا قبول ندارد بلکه ایمان باید مثل سرچشمه

 پایبند باشد. باشد. یعنی باید انسان به لوازم و تعه دات ایمان هم

شناسانه به موضوع ایمان و عقيده، باالبردن معلومات دینی رهبر معظ م انقالب، با نگاه آسيب 

باشد، را به عنوان مقد مه و « عقيده»ی فرد و تقویت شناخت و معرفت او که همانا تقویت مرحله
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 فرمایند ایمان یعنیمیکنند و اولوی ت دوم قلمداد کرده و تقویت ایمان را هدف اصلی معر فی می

ی معنوی و همان ایمان را به عنوان دژ و حصاری برای حفاظت از تراث و سرمایه( 91: )همانباور

 آید: تر به دست میدانند که با آموزش صِرف کالسی کممی

حالی که ایمان او بيشتر نشده بریم در ای بسا با تشکيل کالس، معلومات فرد را از دین باال می

حت ی خدای ناکرده ممکن است رفتار ما، ایمان کسی را کم هم بکند. باید معلومات دینی  است؛

ی، اخامنه) استيشتر الزم است، تقویت ایمان افراد سپاه باال برود ام ا در درجه دوم؛ آن چيزی که ب

 .(های صالحين بسيج، دیدار با مسئولين و اعضای حلقه6/12/1384

ی ایمان، مفروض دانستن آگاهی و معرفت به عنوان پشتوانه ایشان در همان دیدار، ضمن

 فرمایند:کار کسب ایمان و تبدیل عقيده به باور ارائه داده باشند، میبرای اینکه راه

بيشتر در جلسات موعظه، در برخوردهای  آید؛تر در کالس به دست میحصار ایمان کم»

ید. آماز، عبادت، ذکر، تضر ع و توس ل به دست میخوب، بيشتر از همه در رفتار ما و سوق دادن به ن

 «.اینها خيلی مهم  است

در واقع ایشان تکث ر آموزش و انباشت معلومات را نه تنها برای رسوخ عقاید در قلب و بارور 

توانند این معلومات می بلکه معتقدند خودِ  ،دانندی دوم اهمي ت میدر درجه ،شدن باور و ایمان

عقاید انسان شوند. یعنی به جای اینکه موانع را برطرف  اکتساب ایمان و تصدیق قلبیِخودشان مانع 

شوند. همانطوری که حضرت ی باور و ایمان میکنند، خودشان حجاب شده و مانع شکوفا شدن قو ه

 فرمایند: آید، میالس الم وقتی از دست مردم کوفه دلش به درد میاميرالمومنين علی عليه

م خواستمن می ؛اوِیَ بِكُم وَ أَنتُم دَائِی کَنَاقِشِ الشَّوکَهِ بِالشَّوکَهِ وَ هُوَ یَعلَمُ أَنَّ ضَلعَهَا مَعَهَان أُدَأُریدُ أَ 

مثل کسی  ؛درمان شدیددردهای جامعه را درمان کنم ام ا شما خودتان درد بی ،ی شمابه وسيله

داند خار در تن او بيشتر درآورد، در حالی که میخواهد خاری را با خار دیگر از پا هستم که می

 .(121خطبه  البالغه:نهج) ماندشکند و بر جای میمی

ی سوره 104 یتفسير آیهایشان بعد از معرفی ایمان آگاهانه به عنوان ایمان مثبت، با    

 کنند:های کورکورانه و متعص بانه را نفی می، ایمانمائده یمبارکه

مطلوب است و خدای متعال ایمان ناآگاهانه را قبول ندارد و  ،آگاهانه از نظر اسالمچون ایمان 

بانه، متعص   دانه ومقل   های کورکورانه،ارج و ارزشی برایش قائل نيست؛ لذا چندین جای قرآن، ایمان

ت با شد  هایی را کوبند، این چنين ایمانها آدم را با مغز به زمين میجور ایمانکه غالباً هم این

 .(96: 1392ای، )خامنه کندتوبيخ می
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 ی عمل که همراه بابا عنایت به مطالب پيش گفته در خصوص ایمان آگاهانه و پایدارِ زاینده

تعه دات متناسب، و تطبيق مباحث آن زمان با شرایط امروز کشور، وجود این نوع از ایمان با توجه 

ها و ما از یک سو رسانه یدر زمانه رسد.به نظر میبه مقتضي ات زمانی و مکانی ضرورتی مضاعف 

اند و تمامی جهانيان به آنها دستيابی دارند و انگيزی یافتهوسایل ارتباط جمعی گسترش حيرت

ای ای بسيار گستردهها با اسالم از جانب مستکبران جهان که امکانات رسانهاز سوی دیگر دشمنی

شان انواع و اقسام ایالم از طریق امکانات رسانهتر گردیده و دشمنان اسعميق ،دارند

ها و معارف دینی را ها عليه اصول، آموزهافکنیها و انحرافها، افترازنینماییها، سياهپراکنیشبهه

ایمان و  باورت در برابر این تهاجم فرهنگی و عقيدتیِ گسترده، همين راه مصوني . گيرندبه کار می

 .استدات متناسب منضم  به تعه آگاهانه 

 گيرینتيجه

و  «عقيده»الن اس رغم اینکه در بين عوامشود که علیاز مجموع مباحث ارائه شده نتيجه گرفته می

ولی با استناد به آیات الهی و روایات گهربار  ،روندیا همان معرفت و ایمان، مترادف هم بکار می« باور»

المی، از نگاه امامين انقالب اس به ویژههای علمای اسالم، دیدگاهالس الم و نيز با عنایت به اهل بيت عليهم

ی معرفت و شناخت هر چيزی مبنی بر اینکه به مرحله ؛معلوم شد عقيده و باور، متفاوت از هم هستند

شود و نيز بيان شد که از دیدگاه حضرت گفته می« باور»ی ایمان، و به مرحله« عقيده» یمرتبه

ه کمک ی شناخت باید بالی این دو باید رعایت بشود مبنی بر اینکه ابتدا مرتبهترتيب و تو ،امام

علم و استدالالت عقلی و منطقی حاصل شود و سپس با استمداد از توفيقات الهی و ریاضات شرعی، 

 تصدیق قلبی شده و به قلب رسانده شود و تبدیل به باور شود.  ،همان معلومات

 یی ایمان و باور و گذر از مرتبهکار عملیِ رسيدن به مرتبهی راهبه عنوان ارائه حضرت امام

دانند، چرا که صِرف دانستن مصالح و مفاسد و عقيده را، تذک ر و تفک ر و انس و خلوت با حق می

کند، بلکه اینها علم پيدا کردن به اشياء و تحصيل معلومات فراوان، راه را برای ایمان باز نمی

از آن باید با ریاضات نفساني ه این معارف را به قلب رساند تا از ثمرات و آثار مقد مه است و پس 

 آن بهره برد.
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( نيز ضمن اشاره به اهمي ت و العالیای)مد ظل همقام معظ م رهبری حضرت امام خامنه   

و  نندکایمان آگاهانه، مقل دانه و متعص بانه تقسيم می یضرورت داشتن ایمان، آن را به سه دسته

ایمانی را کارساز و مورد نظر  ،ی استدالالت عقلی و نقلی، در نهایتبعد از تشریح هر کدام و ارائه

ی همراه با تصدیق قلبی باشد؛ ثانياً کنند که او الً آگاهانهبخش انسان معر فی میاسالم و نجات

ن بردایشان باالد. ی عمل باشد؛ ثالثاً عالوه بر تصدیق، همراه با تعه دات متناسب باشزاینده

ی دوم اهمي ت دانسته و آن را مانع ایجاد معلومات فرد از دین و به قولی تکث ر آموزش را در درجه

 دانند. ایمان و باور در فرد می

 تبدیل عقيده به باور کارهای عملیِ راه

وَجِلَت قُلوُبُُهم وَ إِذَا تُلِیَت عَلَیهِم آیَاتُهُ زَادَتهُم إنَّمَا المُومِنوُنَ الَّذِینَ إِذَا ذُکِرَاهللُ »الف( تالوت آیات قرآن کریم؛ 

 .(2 :)انفال «ایمَاناً وَ عَلی رَبِّهِم یَتَوَکَّلوُنَ

ب( تکر ر عمل و کثرت اقدام و زیادت مراودت با موضوع و مسأله مورد نظر، مثل غس ال که 

 ؛(88 :1377)خمينی،  ترسددیگر از مي ت نمی ،به دليل کثرت تکرار مواجهه با مي ت

ی انجام کارهای شایسته ایمان افراد دانسته به وسيله؛ االِیمَانو بالصّالحات یُستَدَلُّ َعلَی»ج( 

 .(156خطبه  البالغه:نهج) «شودمی

 هت در تحصيل معارف و حقایق ایماني ني  ی شرعي ه؛ خالص کردن د( اشتغال به ریاضات قلبي ه

ی، )خمين ر، تا اخالص در قلب جایگزین شودبا تکرار و تذک به اخالص و ارادت قلب آشنا کردن و 

 (104و  89 :1377

: 1370خمينی، ) ه( با شد ت ارتياض قلبی و دوام توج ه یا کثرت آن و شد ت مراوده و خلوت

 (108 :)همان و ریاضات نفساني ه (226

  .به نماز، عبادت، ذکر، تضر ع و توس لو( شرکت در جلسات موعظه، داشتن برخوردهای خوب، توج ه 

 انداز و برنامه برای آیندهچشم

طلوب وی وضع م، بایستی به سبا نگاه به وضعي ت مطلوب و نيز عنایت به وضع موجودبنابراین 

تيجه ناست. پس گری انقالبیالعالی( همان به فرمایش مقام معظ م رهبری)مد ظل هپيش برویم که 
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های علمي ه و مراکز آموزشی های سيستم آموزشی حوزهای از ناکامیعمدهشود که بخش این می

ی تالش ناخواسته برای و دانشگاهی در امر درونی کردن دروس و معلومات آموزشی، در سایه

باشد و همين امر باعث سلب توفيقات دیگری صِرف باسواد کردن افراد و نه ایجاد باور و ایمان می

محتوم انسان دخيل هستند. یعنی مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی و شود که در سرنوشت می

تر برد و کمدهند که فقط معرفت و شناخت او را باال میحوزوی چيزی را به مخاطب آموزش می

رین های کالن و راهبردی و دکترسانند و صد البته بایستی سياستی تصدیق قلبی میبه مرتبه

بایستی با ظرافت بيشتری در راستای باورمند کردن متون ایران آموزشی نظام جمهوری اسالمی 

آموزشی بازتعریف شود که همانا ترجمان فرمایشات و بيانات امامين انقالب اسالمی خواهد بود 

 یکه شاید در انقالب فرهنگی مورد غفلت قرار گرفته و یا اگر مد نظر بوده، به مرور زمان به بوته

ی پيشرفت و ی چهارم انقالب اسالمی یعنی دههاالن در دهه فراموشی سپرده شده است و

ته ی جهانی)گذشافزایی، باید تالش مضاعف شود تا در فرصت به وجود آمده، تفک ر دهکدهمعنوی ت

و  های مترق ی شریعت محم دیاز معایب آن( به صورت هوشمندانه برای باورمند کردن آموزه

ی جهانی، معارف گهربار اسالم ناب هانی به جای تفک ر دهکدهی جتبدیل آن به تفک ر ام ت واحده

و این مقاله به عنوان  ی جهان بنشاندرا بر تارک جهان اسالم و تمام ملل آزاده محمدی

 همان هدف متعالی تدوین شده است. در راستای ،ای از خرمن همان معارفخوشه

 فهرست منابع

 .قرآن کریم -

، قم: دارالبشارت محم د دشتی، :، ترجمهالبالغهنهج، (1388) حسينالر ضی، سي دمحم دبنشریف -

 .چاپ ششم

، طهانتشارات آل قم: موس سه ای،قمشهمهدی الهی :، ترجمه(1389) ی سج ادی هی کاملهصحيفه -

 .چاپ دوم

، تهران: انتشارات دانشگاه شرح غررالحکم و دررالکلم، (1373) آمدی، عبدالواحد بن محم د -

 تهران. 

 .1، جبيروت: دارالصادر ،العربلسان ،.ق(1414) منظور، محم دبن مکرمابن -
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فرهنگی  ، تهران: موس سهی اسالمی در قرآنطرح کل یِ اندیشه، (1392) ، سي دعلیایخامنه -

 ایمان جهادی.  

 .نظيم و نشر آثار امام خمينیت تهران: موس سه ،الص لوهآداب (،1370) ا...سي دروح خمينی، -

 ،تنظيم و نشر آثار امام خمينی تهران: موس سه ،چهل حدیث (،1390)ــــــــــــــــــ   -

 .ودومچاپ پنجاه

، تنظيم و نشر آثار امام خمينی تهران: موس سه ،دیوان امام(، 1381)ــــــــــــــــــ   -

 وچهارم.چاپ سی

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

تنظيم و نشر آثار  ، تهران: موس سهشرح حدیث جنود عقل و جهل(، 1377)ــــــــــــــــــ   -

 . امام خمينی

، تنظيم و نشر آثار امام خمينی تهران: موس سه ،ی امامصحيفه(، 1385)ــــــــــــــــــ  -

 . چاپ چهاردهم

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

 حمزه گنجی، :ترجمه، شناسی اجتماعیروان؛ (1389) دزیل، ژوزه و المارش، لوک ؛بدار، لوک -

 .چاپ هفتم ،ساواالن :تهران

، تهران: مرکز انتشارات علمی و )معارف و آداب( ی کافیگزیده ، (1363) بهبودی، محم دباقر -

 .1، جفرهنگی

 چاپ چهاردهم.بعثت، انتشارات  موس سه :شناسی، تهرانروان ی؛ زمينه(1376) دمحم پارسا،  -

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

 .چاپ چهارم

 ، قم: اسراء.تفسير تسنيم، (1378) آملی، عبداهللجوادی -

 .1، جقم: اسراء ،ی کبيره()شرح زیارت جامعه مقر بانادبِ فنای (، 1381)ـــ ــــــــــــــــ -

آموزشی پژوهشی  ، قم: موس سهشناسیپژوهشی تطبيقی در معرفت، (1385) زاده، محم دحسين -

 .امام خمينی

، قم: ها و ساختارهای معرفت بشری؛ تصدیقات یا قضایامول فه(، 1393) زاده، محم دحسين -

 .آموزشی پژوهشی امام خمينی موس سه

 .دهخدا نامهلغت ، تهران: موس سهنامهلغت  ،(1346) اکبردهخدا، علی -
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ها، ای بر نظری ه)مقد مه شناسی اجتماعیروان؛ (1374) ، اُدیلبورونيونبالو، آن ماری و روش -

 چاپ سوم.مروارید،  :تهران د دادگران،دمحم سي  :ترجمه، شناسی اجتماعی(ها در روانآیين

، تهران: نشر وزارت فرهنگ و فرهنگ اصطالحات فلسفی مل اصدرا، (1379) سج ادی، سي دجعفر -

 ارشاد اسالمی.

 .سيناتهران: انتشارات کتابخانه ابن ،فرهنگ علوم عقلی(، 1341) سج ادی، سي دجعفر -

 االسالمي ه.ارالکتب، تهران: دالميزان فی تفسير القرآن، (1386) دمحم دحسينطباطبایی، سي  -

قم: جاللی، ، تحقيق محم دجواد حسينیتجریداالعتقاد، ق(1407) طوسی، خواجه نصيرالد ین -

 .دفتر تبليغات اسالمی

نقش، مریم عزیزی :، ترجمهقاموس قرآن در وجوه و لغات مشترک، (1361) فقيه دامغانی، حسين -

 تهران: بنياد علوم اسالمی.

های مشهد: بنياد پژوهش ،حات فلسفه، کالم و منطقاصطالفرهنگ ، (1385) قاسمی، جواد -

 اسالمی آستان قدس رضوی.

به اهتمام: محمدحسين الدرایتی، قم: دارالحدیث، ، الکافی، (1387) کلينی، محم دبن یعقوب -

  .1ج

  ، تهران: انتشارات رشيدی، چاپ دوم.اليقينحق ، (1363) مجلسی، محم دباقر -

 .ن: انتشارات حکمت، شعبان، چاپ دومتهرا ،ی فلسفینامهواژه، (1404) افنان، سهيلمحسن -

زشی پژوهشی امام آمو ، قم: موس سهاخالق در قرآن، (1376) یزدی، محم دتقیمصباح -

 .1، جخمينی

ان: وزارت فرهنگ و ارشاد ، تهرالکریمالتحقيق فی کلمات القرآن، (1368) مصطفوی، حسن -

 اسالمی.

، قم: مدرسه االمام ی موضوعی()تفسير نمونه پيام قرآن، (1368) مکارم شيرازی، ناصر -

 .1، ج اميرالمومنين

، پژوهشگاه علوم ری و اخالق باورمطه  ،(1391) مل ایوسفی و دیگران، مجيد، حکمت معاصر -

 ی اول.انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شماره

ی لقاءاهلل حضرت امام ی رسالهضميمهی لقاءاهلل، به رساله، (1393) تبریزی، ميرزا جوادآقاملکی -

 .هری، قم: آل علیاحمد فِ سي د: ، ترجمهخمينی


