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چکیده

«ایمان» به عنوان یکی از مهمترین همراهان تاریخ زندگی آدمی ،اگرچه در جوامع همگون
ایمانی عاملی برای زیستی مسالمتآمیز محسوب میشود ،با بروز اختالفات تفسیری از آن ،به
دلیلی برای ایجاد خشونتورزی میان افراد بدل میگردد .این تا جایی است که حتی برخی از
آتشافروزیهای بزرگ تاریخ ریشه در عدم پذیرش و تحمل افراد از تفاسیر ایمانی یکدیگر
داشته است .درک بُعدی از مسئلٔه ایمان که آن را برخوردار از «قابلیت تفسیرپذیری» میداند و
بیان میکند که شرایط و موقعیتهای گوناگون اجتماعی ،فرهنگی و حتی طبیعی و تاریخی بر
برداشت انسانها از ایمان اثر میگذارد ،به ایجاد انعطافپذیری بیشتر و تحمل باالتر افراد
نسبت به یکدیگر در سطح جامعه کمک شایانی میکند .این چیزی است که در آموزههای دینی
اسالم نیز بدان پرداخته شده و جامعه اسالمی را ،به رغم تفاوتهای ظرفیتی افراد در پذیرش و
تجلی ایمان ،همواره به برادری و اخوت تشویق کرده و افراد را از تحمیل بار گرانتر بر دوش
افرادی با گنجایش ایمانی محدودتر نهی کرده است .از این رو مقاله حاضر میکوشد ،با
بهرهگیری از شواهد قرآنی-روایی ،برخورداری ایمان از قابلیت تفسیرپذیری را تبیین نماید و
روشن سازد که از یک سو ،با توجه به «تدرّج ایمان» ،وجود تفاسیر گوناگون از آن در جامعه
اجتنابناپذیر است ،و از سوی دیگر دستیابی به اصل مهم برادری و اخوت در جامعه در
پرتو درک این ویژگی ایمان و افزایش انعطاف و تحمل افراد از برداشتهای ایمانی یکدیگر رخ
خواهد داد .این در نهایت به برقراری زیستی مسالمتآمیز و همدالنه و به دور از خشونت در
میان افراد منتهی خواهد شد.
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Abstract

"Faith", as one of the most important companions in human history, is a factor in
creating homogeneous religious communities, but at the same time, with the
emergence of interpretive disagreements, it becomes a cause of conflict among
individuals. Even some of the greatest battles in history are the result of people
rejecting their counterpart religious interpretations. By introducing an
understanding of faith that considers it to be interpretable and states that different
social, cultural, and even natural and historical circumstances and situations
influence individual perceptions of faith, we can help increase tolerance and
flexibility in society. The religious teachings of Islam, despite differences in
individuals' capacities for accepting and expressing faith, have always encouraged
brotherhood and forbade individuals from imposing heavier burdens on those
with less capacity. By using Scriptural evidence, this article attempts to prove
that faith is interpretable. Consequently, the article clarifies that, on the one
hand, due to the "gradation of faith", there are multiple interpretations of it in
society and, on the other hand, achieving the important principle of
brotherhood will depend on understanding this aspect of faith and promoting
individuals' flexibility and tolerance. It will allow individuals to live peacefully
and empathically, free from violence.
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 .1مقدمه
ایمان در معنای عام خود ،یعنی «معرفت و باور درونی و قلبی» ،با تجلیاتی در حوزه

اخالق و عمل و عقیده همراه است .وجود شدت و ضعف یا قلت و کثرت و حتی خلوص
در این سه حوزه نشان از «تدرّج» آنها دارد .در این معنا ،افراد بر حسب عوامل بیرونی یا

درونی در رتبهای از اخالق و عمل و عقیده قرار میگیرند ،و بنا بر وجود رابطه میان
درجات این حوزهها و ایمان ،میتوان گفت هر فرد از درجه ایمانی ویژهای برخوردار است

(نک .فیض کاشانی .)211 :0 ،2051

از سوی دیگر ،اثبات وجود «تدرج» در مسئلٔه ایمان آن را از نوعی قابلیت

تفسیرپذیری بهرهمند میسازد .زیرا مؤمنان بر مبنای درجه ایمانی خود هر یک به ارائه
برداشت و تفسیر خاصی از ایمان میپردازند و از همین زاویه رفتار خود را توجیه میکنند.

بدین ترتیب ،پایبندی به برخی رفتارها میتواند برخاسته از درک و برداشتی باشد که آنها

از ایمان دارند.

ارائه رویکرد دینی نسبت به برداشتهای گوناگون از ایمان نیازمند پاسخ به دو

سؤال اساسی است که مقاله حاضر به آنها میپردازد :اوالً ،بر مبنای شواهد و مستندات

دینی ،چگونه میتوان ایمان را تفسیرپذیر دانست؟ ثانیاً ،درک تفاوت برداشتها از ایمان
چگونه به ایجاد زیستی برادرانه کمک خواهد کرد؟ به عبارت دیگر ،برای داشتن زندگی

مسالمتآمیز و به دور از خشونت -که میتواند از جمله اهداف «الهیات عملی» نیز به
شمار آید -به معرفی دریچهای از نگرش دینی در مسئله ایمان میپردازیم ،که در آن اگرچه
نسبت به عنصر «حقانیت» مسامحه صورت نمیگیرد ،در عین حال ،به دلیل وجود تفاوت
در ظرفیت و استعداد افراد ،همگی با یک سنجه مورد قضاوت قرار نمیگیرند و تکلیف هر

شخص بر اساس ظرفیت وجودی و درجهای از ایمان که در وجود اوست دیده میشود .این
به ایجاد تحمل بیشتر در افراد نسبت به رفتارهای یکدیگر منتهی خواهد شد و با برقراری

روح برادری در جامعه سازگاری بیشتری خواهد داشت.

 .2تدرج ایمان در آیات و روایات
نگاهی به عملکرد افراد در جامعه مؤمنان گواه این است که هر یک در نقطه مشخصی از

«بازه یا گستره ایمان» قرار دارند .پایبندی عدهای به رعایت همهجانبه قوانین دینی و

سهلانگاری عدهای دیگر در عمل به برخی تکالیف شرعی ،یا بروز رفتارهای دینی -
هرچند کوچک -مبتنی بر اعتقاد در موقعیتهای اجتماعی غیردینی از برخی افراد و در
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عین حال قرارگیری همه آنها در زمره «مؤمنان» حاکی از ماهیت «طیفی» ایمان است.

میتوان برای این نکته شواهد متعددی از آیات و روایات نیز ارائه کرد.

قرآن کریم ماهیت ایمان را «ازدیادپذیر» میداند و گاه به عوامل مؤثر در افزایش

ایمان اشاره میفرماید« :الَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ
اِیمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکیلُ :آن مؤمنانی که چون مردم (منافق) به آنها گفتند:

لشکری بسیار علیه شما مؤمنان فراهم شده ،از آنان در اندیشه و برحذر باشید( ،این

تبلیغات) بر ایمانشان بیفزود و گفتند :تنها خدا ما را کفایت کند و او نیکو وکیل و
کارسازی است» (آل عمران .)273 :به گفته برخی مفسران (طباطبایی 10 :0 ،2315؛
مکارم شیرازی  ،)271 :3 ،2372سرّ افزایش ایمان در این موقعیتهای اجتماعیِ سخت،
که اوالً جنگ درگرفته و ثانیاً اخبار ناخوشایندی مخابره میشود ،این است که طبیعت آدمی
به هنگام شنیدن نهی از ناحیه کسانی که نسبت به آنها حسن ظن ندارد ،در تصمیم خود

حریصتر و مصممتر میشود .گویی نیروهای خفتهاش بیدار و تصمیمش قویتر میگردد،
خصوصاً هنگامی که خود را در انجام دادن امری محق و سزاوار بداند .در واقع قرارگیری
فرد در چنین شرایطِ اجتماعیِ دشواری موجب افزایش ایمان او به هدف و مسیر میشود و

نیروی او دو چندان میشود.

عالوه بر این ،بر اساس آیه «وَلَمَّا رَاَی الْمُوْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ

وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ اِلَّأ اِیمَانًا وَتَسْلِیمًا :و مؤمنان چون لشکر و نیروهای

کفار را به چشم دیدند گفتند :این همان (جنگی) است که خدا و رسول (از پیش) ما را

وعده دادند و خدا و رسول راست گفتند ،و این دیدار دشمن جز بر ایمان و تسلیمشان

نیفزود» (احزاب ،)11 :اگرچه مؤمنان در موقعیت جنگی حضور دارند ،اما یافتن حقانیت

وعده خدا و رسولش -که عبارت بود از اتحاد کافران و مشرکان علیه مسلمانان و نیز
امتحان و ابتالی مؤمنان برای رسیدن به رستگاری -ایمان را در وجودشان افزوده است.

همچنین در آیه «اِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ الَّذِینَ اِذَا ذُکرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِیتْ عَلَیهِمْ

آیاتُهُ زَادَتْهُمْ اِیمَانًا وَعَلَٰی رَبِّهِمْ یتَوَکلُونَ :مؤمنان حقیقی آنانند که چون ذکری از خدا شود

دلهاشان ترسان و لرزان شود و چون آیات خدا را بر آنها تالوت کنند بر مقام ایمانشان
بیفزاید و به خدای خود در هر کار توکل میکنند» (انفال ،)1 :میبینیم که گوش سپردن به
تالوت قرآن از جمله دالیل ازدیاد ایمان در وجود مؤمنان معرفی میشود.

افزون بر این آیات ،که در آنها به روشنی مفهوم «ازدیاد ایمان» برداشت میشود ،و

خود دلیلی بر رتبهبندی و درجهبندی ایمان است ،روایات بسیاری نیز بر «تدرج ایمان»
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داللت دارند ،به گونهای که «درجات االیمان» بابی از روایات در کتب حدیثی را تشکیل

میدهد .در میان این احادیث ،روایتی هست که ایمان را دارای هفت سهم« ،شامل بِرّ،
صدق ،یقین ،رضا ،وفا ،علم و حلم» دانسته و بیان میکند که میان مردم به تناسب ظرفیت

ایشان تقسیم شده است .در ادامه این روایت ،افراد از تحمیل سهم بیشتر بر کسی که

گنجایش کمتری دارد نهی میشوند (کلینی 01 :1 ،2057؛ حر عاملی .)215 :21 ،2051
چنان که مالحظه میشود ،هر یک از سهمهای ایمان بر بُعد و ساحتی از وجود انسان

انطباق مییابد :بِرّ ،صدق و وفا اغلب در ساحت عمل (گفتار و رفتار) متجلی میشوند؛
یقین ،رضا و حلم ،اگرچه نتایجی عملی با خود به همراه دارند ،به طور مستقیم با ساحت

قلب مرتبطاند؛ و علم در ساحت معرفت میگنجد .وجود مجموعه سهمها در انسان -که
بیانگر دستیابی او به ایمان کامل است -همه ابعاد وجودی شخص را تحت تأثیر قرار

میدهد.

عالوه بر این ،در روایت دیگری ایمان به نردبانی دارای ده پله تشبیه شده که صعود

از پلهها و رسیدن به باالترین درجه ایمان به تدریج و مرتبهبهمرتبه صورت میپذیرد .در
ادامه این روایت نیز با اشاره به توان و ظرفیتهای متفاوت افراد ،افزون بر نهی از تحمیل

بارهای سنگینتر بر کسانی که در درجات پایینتر ایمان قرار دارند ،به دستگیری و رفق و

نرمخویی با آنها برای کمک به باالرفتن از نردبان ایمان اشاره شده است (کلینی :1 ،2057

00؛ ابنبابویه  .)007 :1 ،2311روایت دیگری ایمان را برخوردار از هفت درجه و هر فرد
را صاحب درجهای دانسته و به عدم تابآوری فردی که در درجه پایینتر است از تحمل

بار درجه باالتر تصریح میکند (کلینی 00 :1 ،2057؛ فیض کاشانی 10 :1 ،2020؛

مجلسی .)217 :11 ،2053

چنان که روشن است ،بر مبنای آیات و روایات ،میتوان ایمان را دارای ماهیتی

«مدرج» و «ذومراتب» دانست که همین -چنان که خواهد آمد -بر «تفسیرپذیری» آن

داللت میکند.

 .9تفسیرپذیری ایمان
استقرار هر فرد در منزلی از منازل ایمان ،یا دستیابی او به درجٔه خاصی از ایمان ،او را از

درک ،برداشت و تفسیر ویژهای از ایمان بهرهمند میسازد .این تفسیر که اغلب در سه
حوزه اخالق ،رفتار و عقیده متجلی میگردد (فیض کاشانی  )211 :0 ،2051با میزان
ظرفیت و استعداد افراد رابطهای مستقیم دارد (مجلسی  .)173 :7 ،2050تأ کید روایات
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فوق بر توجه به قابلیتهای متفاوت افراد و نهی از تحمیل باری بیش از گنجایش آنها،

حکایت از آن دارد که افراد جامعه باید در جهت پذیرش تفاوت ظرفیتهای ایمانی یکدیگر

تالش کنند و دیگران را به دلیل ارائه برداشت و تفسیری متفاوت از برداشت خویش از

ایمان و از دایره اجتماع مؤمنانه بیرون نرانند .در روایت زیر به این موضوع تصریح شده

است:

خادم امام صادق (ع) برای انجام دادن کاری به میان عدهای رفته بود ،که پس از

بازگشت عالوه بر ارائه گزارش کار خود مطالبی را درباره ایشان بیان میکند .راوی بنا بر

مشاهدات خود ،میان خود و آنها -در عقیده یا عمل -فاصله میبیند و احساس بیزاری

میکند .هنگام نقل این مطلب خدمت امام ،حضرت او را متوجه تفاوت خود (امام) و او
(راوی) در عقاید و همچنین تفاوت میان آنچه نزد خداست و دریافت معصومین (ع)

میسازد و وجود چنین تفاوتهایی را با فرض داشتن والیت و حبّ اهل بیت دلیلی بر
بیزاری جستن مؤمنان از یکدیگر نمیداند (کلینی .)03 :1 ،2057

این مطلب بیانگر آن است که سطوح مختلف معرفتی ،که اغلب با فرهنگ دینداری

افراد در ارتباط است ،و خود در شکلگیری ظرفیتهای ایمانی افراد نیز نقش بسزایی

دارد ،منجر به ارائه رفتارهایی برخاسته از تفاسیر و معانی گوناگونی از ایمان میشود .این
نکتهای است که در ادامه همین روایت بدان پرداخته شده و طی آن ،حضرت هر یک از

افراد را داری «سهم خاصی» از «فهم و معرفت و عمل» معرفی میکند (مجلسی ،2050

 )171 :7و به عدم شایستگی تحمیل تکالیف صاحب سهم بیشتر بر صاحب سهم کمتر

تأکید میفرماید.

 .0حقانیت یا معذّریت در تفسیر ایمان
آنچه از مضامین روایی فوق برداشت میشود توصیه به پذیرش و تحمل افراد در درجات
متفاوت ایمان و درک وجود تفاسیر مختلف از ایمان به دلیل تدرج ماهیت آن در میان

اعضای جامعه است .این پذیرش و تحمل به زیستی مسالمتآمیز ،به دور از خشونت و

آ کنده از روحیه برادری میان افراد منتهی خواهد شد .اما در این میان «مسامحهگری» و

تمایل به سوی تکثرگرایی در حقانیت و نسبیگرایی آسیبی جدی است که میتواند

بنیانهای اعتقادی و دینی را سست و افراد را از حرکت در صراط مستقیم بازدارد .زیرا
ممکن است تعبیر «تحمل تفاسیرِ» گوناگون ایمانی در جامعه به «حقانیت و صحتِ»
همگی این تفاسیر ارتباط یابد .از این رو تبیین دو سطح از مسئله الزم مینماید .اگرچه
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روایات بر «تحمل» افراد دارای برداشتهای متفاوت از ایمان تصریح دارند و در عین

حال -چنان که بیان شد -بر دستگیری و یاری آنان در جهت صعود از پلههای ایمان نیز

تأ کید میورزند ،اما درک تفاوت درجات مؤمنان لزوماً بر حقانیت این مراتب داللت

ندارد .به نظر میرسد این اتفاق از باب «معذّریت» افراد مورد پذیرش قرار گرفته است .در
این معنا ،افرادی با قابلیت و استعداد پایینتر تکلیفی بیش از آن ندارند و به اندازۀ فهمشان
نیز مورد جزا قرار میگیرند ،چنان که در روایتی به این موضوع پرداخته شده است:

«خداوند در روز قیامت در حساب بندگان به اندازه عقلی که به آنها در دنیا داده دقت و
سختگیری میکند» (برقی )210 :2 ،2372؛ و این مسئله متمایز از صحت و حقانیت همه
این دریافتها و برداشتها است.

 .3جمعبندی و نتیجهگیری
بر اساس شواهد و مستندات ارائهشده ،از نگاه آموزههای دینی ،ایمان امری ذومراتب و

مدرج است ،و هر فرد مؤمن بر حسب ظرفیت و استعداد خود از درجهای از ایمان
برخوردار است .برخورداری افراد از درجات گوناگون ایمان به ارائه برداشتها و تفاسیر
متفاوتی از ایمان منتهی میشود .زیرا هر فرد بر مبنای گنجایش عقلی یا معرفتی خود ایمان

را به گونهای میفهمد و معنا میکند .در این صورت ،ساحت عمل و اخالق و عقاید او نیز
بر اساس درک و برداشتی که داشته تحت تأثیر قرار میگیرد .همین امر به بروز و ظهور

رفتارهایی متفاوت از افراد منجر میشود ،به گونهای که برخی را در پایبندی به قوانین یا
عقاید دینی مصممتر از عدهای دیگر نشان میدهد.

آنچه پس از تبیین درجات ایمان و برخورداری هر فرد از درجه خاصی از آن در

روایات مطرح میشود تأ کیدی با بیانهای متعدد بر تحمل و پذیرش افراد دارای درجات و

تفاسیر مختلف ایمانی و نهی از تحمیل باری بیش از طاقت آنها بر دوششان و نیز

یاریرسانی به آنها در مسیر صعود از پلههای ایمان است .این دقیقاً نقطهای است که
میتواند ارتباطی روشن میان الهیات عملی و بحث حاضر ایجاد کند .الهیات عملی به
تحلیل و تفسیر الهیاتی از واقعیتهای اجتماعی و فرهنگی میپردازد و سپس با نگرشی

انتقادی به آسیبهای ایمانی و دینی در فرهنگ موجود مینگرد و به منظور گشودن راه
زندگی ایمانی برای مؤمنان (و نیز حل معضالت زندگی انسان غیرمؤمن) به طرح

پیشنهادهایی برخاسته از منابع الهیاتی میپردازد (بابایی  .)221 ،2315در همین
چارچوب ،نگرش دینی مورد بحث در این مقاله ،راجع به تفسیرپذیری ایمان ،نیز میتواند
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به تقویت روحیه برادری و اخوت در جامعه یاری برساند ،به همبستگی و اتحاد بیشتر میان
افراد کمک کند و از بروز اختالفات مبتنی بر تفاوت برداشت از ایمان جلوگیری به عمل

آورد.
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