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چکیده
تجلی ایمان در اعضا و جوارح انسان در روایت امام صادق (ع)

ایمان امری درونی و قلبی است که آثار و لـوازم آن در اعضـا و جـوارح انسـان نمـود
مییابد؛ زیرا شاخصۀ اصلی ایمان ،تجلی آن در اعضا و جوارح انسان و حفظ اعضـا
و جوارح از گناه است .در ایـن مقالـه ضـمن بیـان چیسـتی ایمـان و مراحـل آن ،بـا
بهرهگیری از یک روایت امام صادق در اصول کافی ،به بررسی وظـایف ایمـانی
اعضا و جوارح انسان و عملکرد هر یک از آنها پرداختهایم .در این روایت ،امام
با استناد به آیات قرآن برای هر یک از اعضا و جوارح بدن ،وظایفی را برشمردهاند و
در ادامه بیان داشتهاند که رعایت تمامی وظایفی کـه از سـوی خداونـد بـر اعضـای
مختلف انسان قرار داده شده ،موجـب میشـود انسـان بـه بـاالترین مراتـب ایمـان
دست یابـد و سـهل انگـاری در وظـایف نیـز موجـب کسـب درجـات پـائینتر ایمـان
میشود تا جایی که انسان را به دوزخ میکشاند.
بر اساس این روایت هر کس به هر اندازه خود را متصـف بـه ایـن وظـایف کنـد ،بـه
همان میزان ،درجۀ ایمانی خود را باال برده و هر قدر کوتـاهی نمایـد ،درجـه ایمـانی
خود را پایین آورده اسـت .از نـوع رویکـرد ایـن روایـت بـه دسـت میآیـد کـه ایمـان،
حقیقتی سریانی است که در تمام وجود مؤمن سریان دارد و در نـوع عملکـرد او بـه
صورت مستقیم ،در همۀ اعضا و جـوارحش تـأثیر میگـذارد و بـرای او تعهـد ایجـاد
میکند .در این مقاله جنبههای این تأثیر بر اساس روایت مذکور واکاوی شدهاست.
کلید واژهها :ایمان ،تجلی ایمـان ،اعضـا و جـوارح ،ایمـان و عمـل ،روایـت امـام
صادق
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مقدمه
با نگاهی به آیات و روایات روشن میشود که هریک بندگان خداوند در مقولۀ ایمـان ،در مراتـب و
درجاتی قرار دارند که بهترین درجات آن شامل معصومین

 ،اولیـای خـدا و مـؤمنین حقیقـی

است و پایین ترین درجۀ آن شامل کسانی است که به میزان منفعت خود از آن برخوردارند و جایی
که منفعتی برای آنها نداشته باشد ،ایمان نیز ندارند تا جایی که حتی بـه کفـر آنهـا نیـز منتهـی
میشود .در این نوشتار با بهرهگیری از روایتی در اصول کافی از امام صادق

 ،به تبیین چیستی

ایمان و چگونگی شکلگیری و تأثیر آن بر اعمال و رفتار انسان پرداختهایم و نقش وظیفۀ ایمـانی
هر یک از اعضا و جوارح انسان مشخص کردهایم.
در حقیقت سؤال کلیدی این نوشتار ایـن اسـت کـه چگونـه ایمـان در اعضـا و جـوارح انسـان
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و چهارم ـ پاییز و زمستان 6931

عینیت مییابد؟
ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع ،در برابر این اعتقاد مرجئه در تعریف ایمان روشـن
میشود که به اعتقاد صرف اکتفا شده و به عمل مشروب نشدهاست.

1

متفکران و نظریه پردازان این جریان که در طول تاریخ اسالم به نشر این اعتقاد پرداختـهانـد،
همواره کوشیدهاند با تعریفی دروغین از ایمان ،به ترویج ایـن اعتقـاد و شبههسـازی در ایـن راسـتا
بپردازند و با اصل قرار دادن این تعریـف از ایمـان کـه« :االیمـان قـول و العمـل» برداشـتهـایی
نادرست از دین ارائه دهند و چهبسا روایات اهلبیت

از جمله روایـت امـام صـادق

کـه در

این نوشتار واکاوی میشود ،در مقابله با این نوع برداشـتهـای نادرسـت از مفـاهیم دینـی باشـد.
گرچه در این زمینه روایات فراوان دیگری نیز از ائمه معصومین

رسـیده اسـت ماننـد ایـنکـه

«ایمان قول است و عمـل» (ابـن بابویـه1152 ،ش )51/1 :و یـا روایـاتی کـه ائمـه

بـه لعـن

افرادی با تفکر جـدایی ایمـان و عمـل پرداختـهانـد و ماننـد آن ،کـه همـه بیـانگر مبـارزه و مقابلـۀ
معصومین

با این نوع تفکر انحرافی است (شیخ حر عاملی1121 ،ق.)232/15 :

 .1پیشینه پژوهش
در یک دستهبندی کلی اگر بخواهیم پیشینۀ این تحقیق را به سه نوع عام و خاص و اخص تقسیم
نماییم ،درباره هریک ،با توجه به مسئلۀ این پژوهش باید بگوییم:
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پیشینۀ عام :در بارۀ موضوع ایمان ،تحقیقات فراوانی در قالـب کتـاب و مقالـه صـورت گرفتـه
است که نیازی به ذکر آنها نیست.
پیشینۀ خاص :درباره مسئلۀ خاص این تحقیق یعنی «ارتباب و تالزم ایمـان و عمـل» نیـز در
ضمن برخی پژوهشها ،این کار صورت پذیرفته از جمله برخی منابعی که در متن همین نوشتار از
آنها بهره برده شدهاست مانند رسالۀ سیر و سلوک عالمه بحرالعلوم.
پیشینۀ اخص :اما دربارۀ پیشینه اخص این پـژوهش یعنـی تجلـی ایمـان در اعضـا و جـوارح
انسان بر اساس روایت امام صادق

 ،پژوهشی صورت نگرفته است.

 .۶ایمان اعضا و جوارح انسان در روایت امام صادق
در متن این نوشتار از روایتی طوالنی در اصول کافی بهره گرفتهایم که در آن امـام صـادق

در

انسان پرداختهاند و نقش ایمانی هر یک از اعضا و جوارح انسان را مشخص نمـودهانـد و ایـنکـه
وظیفۀ ایمانی هر عضو بدن ،غیر از عضو دیگر بدن است؛ از جملـه ایـنکـه قلـب ،فرمانـده بـدن
است و سپس وظایف دیگر اعضا از قبیل چشم ،گوش ،زبان ،دست ،پا و غیره مطـرح شدهاسـت
که ما ،با محور قرار دادن این روایت ،به واکاوی و تبیین بخشهای مختلـف آن مـیپـردازیم .بـه
دلیل طوالنی بودن روایت ،تنها به بخشهای گزیدۀ آن در این مقاله اکتفا شدهاست.
در ابتدای روایت ،چنین آمده است:
ی ی ْی ُ یْ ْ ی ْ یْ ی یْ ی ُ ْ ی ا ی ی ی ی ْ ی ُ ا ُ ی ً ا
حیها الع ِالم! حخ ِبرِنی حی األعم ِال حفضل ِعند الل ِه؟ قال«:مـا الیقبـل اللـه شـیئا ِإال
ُْ ُ ی ی ُ ی ی ی ْ ی ُ ا ا ی ی ا ُ ی یْی ْ ی
ً
األ ْع ی
ـال ید یر یجـة،
م
ِب ِه».قلت:وما هو؟ قالِ «:اإلیمان ِبالل ِه ال ِذی ال ِإلـه ِإال هـو حعلـی
ِ
یً ی
ًّ
یْ ُ
یوحش یرف یها یم ْن ِزلة ،یوح ْس ین یاها یحظا (کلینی1121 ،ق)11-12/1 :؛
ابوعمرو زبیری میگوید به امام صادق عر کردم:
ای عالم [بزرگوار]! برترین اعمال نزد خداوند کدام است؟ حضرت فرمود :همان
عملی که خداوند هیچ چیزی را جز با آن نمیپـذیرد .عـر کـردم :آن چیسـت؟
فرمود :ایمان به خدای یکتا ،بلندپایهترین و ارجمندترین واالترین اعمال است.
بر اساس این بخش از روایت ،نتیجۀ ایمان به خداوند متعال ،نوعی شناخت و علم اسـت کـه
موجب تصدیق قلبی و عمل صال در انسان میشود (مجلسی1121 ،ق.)211/1 :
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پاسخ به سؤال راوی ،به تبیین چیستی ایمان و چگونگی شکلگیری و تأثیر آن بر اعمـال و رفتـار
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اما در ابتدا باید دانست که اصل ایمان به چه معنی است و چه نقشی در اعمال و رفتار انسـان
دارد؟
 .1-۶مفهوم لغوی و اصطالحی ایمان

در قرآن کریم مادۀ «امن» که کلمۀ «ایمان» مشتق از آن است ،حـدود  332مرتبـه بـه کـار رفتـه
است (عبدالباقی1133 ،ش .)112-111 :ابنفارس برای مادۀ «امن» دو اصل یا ریشـۀ معنـایی
نزدیک به هم ذکر کردهاست :یکی امانت که ضد خیانت است و معنایش سـکون و آرامـش قلـب
اســت و دیگــری تصــدیق .وی تصــری میکنــد کــه ایــن دو معنــا نزدیــک بــه همانــد (ابنفــارس،
1131ق.)111/1 :
برخی نیز ریشۀ اصلی این ماده را «امن» و «امان» (بهجای امانت) که ضد خوف و وحشـت و
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و چهارم ـ پاییز و زمستان 6931

اضطراب است دانسته اند .یعنی انسـان بـه کسـی پنـاه بیـاورد کـه در امنیـت کامـل او قـرار گیـرد
(فراهیدی1121 ،ق )131-133/3 :که بـه نظـر میرسـد اسـتعمال بهتـری اسـت زیـرا در همـۀ
استعماالت این ماده ،نوعی خوف زدایی و آرامش وجود دارد (مصطفوی1112 ،ق.)151/1 :
در منابعی که معنای تصدیق قلبی دربارۀ این ماده اخذ شدهاست ،کلمـۀ «ایمـان» بـه معنـای
پذیرش حق خداوند و تصدیق به آن است که در آن سه عنصر وجود دارد -1 :شناسایی یا تحقیق
با اندیشه و دل؛ -2اقرار به زبان و بیان کردن آن؛ -1عمل کردن با اعضا و جوارح .بنا بـر ایـن بـه
سه امر ایمان گفته میشود :اعتقاد ،صدق گفتار ،و عمل صال  .بر ایـن اسـاس روشـن مـیشـود
پیوستگی اعتقاد و تصدیق قلبی با اعمال انسان در معنای لغوی ایمان نیز توسـط برخـی لغویـون
لحاا شدهاست .به عبارتی در معنای لغوی ایمان نیز پذیرشی مورد نظر است که بر اعمال و رفتار
آدمی تأثیر گذار است .همان گونه که راغب ،سه حالت موجود در ایمان را برگرفته از همین معنـی
میداند (راغب اصفهانی1112 ،ق.)12-12/1 :
در مجموع میتوان گفت ایمان برآیند مجموع دو عامل یا دو عنصـر اسـت :یکـی شـناخت و
علم ،و دیگری اراده و التزام عملی به لوازم آن .بر اساس قرآن کریم ،اگر انسان پس از دانستن و
علـم ،هـیچ یــک از لـوازم آن را رعایــت نکنـد ،ایـن حالــت« ،کفـر» و «جحــود» نامیـده میشــود:
ی ی ْ یُْ
ُ
 یو یج یحدوا ِبها یو ْاستیق ینتها حنف ُس ُهم( نمل)11 :؛ با آنکه دلهایشان بدان یقین داشت آن را انکار
کردند ( مصباح یزدی1112 ،ش)153-151 :
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بنا بر این برای سنجش مراتب ایمان میتوان به میزان التزام عملی افراد توجه کرد .باالترین
مرتبۀ ایمان این است که صاحب آن به تمام لوازم عملی آن ملتزم باشد.
آرامش و اطمینان قلبی که در سایۀ ایمان ایجاد میشـود موجـب مـیگـردد انسـان در انجـام
مسئولیتهای خـویش و تکـالیفی کـه خداونـد بـرای او قـرار داده اسـت از جملـه والیـت و نبـوت
و...کوتاهی نکند (مصطفوی1112 ،ق .)152/1 :بنا بر این روشن میشود کـه ایمـان ،از سـویی
نقطۀ مقابل کفر و از سوی دیگر نقطۀ مقابل شک و تردید است؛ زیرا در معنای آن امنیـت خـاطر
نهفته است.
 .۶-۶ویژگیهای ایمان

خداوند فطرت انسان را خداگونه آفریده است و در وجود همۀ انسانها  -شـامل مـؤمن و کـافر -
کردهاست تا انسان به واسطۀ آنها به سعادت و کمال برسد .چنانکه آیۀ شریفه میفرماید:
ُ
ُْ ی ی
ْ یا ی ُْْ ُ ی ُ آ ی ی ا یی ی یُُ
 یآم ین االر ُسول ِبما حن ِزل ِإل ِیه ِمن رب ِه والمؤ ِمنـون کـل آمـن ِبالل ِـه ومال ِئک ِت ِـه وکت ِب ِـه
یو ُر ُس ِل ِه( بقره)235 :
در این آیه منظور از ایمان به خدا و مالئکه ،ایمان به غیب است کـه منبـ و مصـدر ایمـان از
آنجا نشأت میگیرد؛ زیرا انسان را از حواس حیوانی به سوی ماورای غیب ربـوبی وحـی و مالئکـه
خارج میسازد.
خداوند در درون همۀ انسانها ایمان به خود را بـه صـورت فطـری قـرار داده اسـت و بـر ایـن
اساس اگر کسی با توجه به فطرت و عقل ،به تمام آنچه خداونـد دسـتور داده ،عمـل کنـد ایمـان
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ایمان به خـدا بـه صـورت فطـری نهفتـه اسـت سـپس بـرای هـدایت انسـان ،رسـوالنی را ارسـال

حقیقی در درون او متجلی خواهد شد و آن ایمان حقیقی است که در مرحلۀ عمل ،از قوه به فعـل
درآمده و در تمام اعمال او مؤثر خواهد بود (صادقی تهرانی1155 ،ش.)135/1 :
قرآن کریم در آیهای دیگر بعد از فطری بودن ایمان به خدا در انسان ،به اطمینان قلبی اشاره
میکند و این مطلب که مؤمنین در سایۀ ایمان به خـدا ،اطمینـان قلبـی پیـدا مـیکننـد ،کـه ایـن
ا
اطمینان قلبی برخاسته از همان ایمان فطری است  :االذ یین یآم ُنوا یو یت ْط یمـئ حن ُق ُل ُ
ـوب ُه ْ
ـه
ـذ
ب
م
ِ
ِ
ِ
کر الل ِ
ِ
ِ
(رعد.)23 :
عالمه طباطبایی (1111ق) در ذیل این آیه شریفه میفرماید:
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ایمان صرف ادراک نیست؛ بلکه پذیرش و قبولی خاص از ناحیه نفـس نسـبت بـه
آنچه درک کرده ،هست و آن پذیرش موجب مـیشـود نفـس در برابـر آنچـه درک
کرده و آثاری که اقتضا دارد تسلیم شود و عالمت قبولی آن این است که سایر قوا
و جوارح آدمی نیز آن را قبول نموده و مانند خـود نفـس در برابـر آن تسـلیم شـود
مثل کسی که مرتکب کار زشتی میشود؛ او خود میداند کار او زشت اسـت ولـی
آن کار را ترک نمیکند زیرا زشتی آن را درک کرده اما ایمان به آن ندارد .بنا بر این
هدایت از ناحیه خداوند است و زمانی مؤثر اسـت کـه در فـرد ایجـاد عمـل صـال
نماید (.)151/11
 .3-۶ارکان ایمان
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خداوند متعال در آیهای از قرآن دربارۀ ارکان و عناصر ایمان سخن به میان میآورد:
ی ْ
یا یح ییها االذ یین یآم ُنوا آم ُنوا ب االله یو یر ُسوله یو ْالکتاب االذی ین از یل یعلی یر ُ
کتـاب
ال
و
ه
ـول
س
ِ ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ا یْ ی ی ْ ی ْ ُ
ال ِذی حنزل ِمن قبل( نساء)115 :؛
ای کسانی که ایمان آوردهاید ،پس به خدا و رسول او کتابی که بر پیـامبرش فـرو
فرستاده و آن کتاب آسمانی که پیشتر نازل کردهاست ایمان بیاورید.
نکته مهم در این آیه شریفه ،نقش و تـأثیر ایمـان اول بـر ایمـان دوم اسـت .یعنـی بـا ایـنکـه
مؤمنین یک بار ایمان آوردهاند ،به آنان دستور میدهد دوباره ایمان بیاورند و منظور از ایمـان اول
که همان ایمان سربسته و اجمالی معرفی شده ،همان ایمان به غیب است که مـؤمنین بـا وجـود
اینکه چیزی را ندیدهاند اما به آن ایمان آوردهاند و همین ایمان به غیب موجب شده که ایمان بـه
خدا و رسول و کتاب او را به راحتی پذیرا باشند و در انجام تکالیف و وظایف خـود کوتـاهی نکننـد
(طباطبایی1111 ،ق.)112/5 :
پس از معرفی عناصر ایمان ،خداوند ،نعمت ایمان را برای بندگان خود به بوتۀ آزمـایش مـی-
گذارد؛ چنانکه در آیاتی به سنت ابتالی خداوند و جاری شدن این سنت دربـارۀ سـنجش میـزان
ایمان انسانها اشاره میکند:
یی ی ا ُ یْ ْی یْ ُ ُ
ا
ی
حح ِسب الناس حن یترکوا حن یقولوا آمنا( عنکبوت)2 :؛
آیا مردم گمان کردهاند به صرف اینکه بگویند ایمان آوردهایم رها میشوند؟
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خداوند بندگان خود را با توجه به اینکه میگویند ایمان آوردهاند ،امتحـان مـیکنـد تـا معلـوم
شود که ایمان هرکس به چه اندازه حقیقی است .کسی که در برابر ایـن ابتالئـات و آزمایشهـای
الهی صبر پیشه کند ،هرگز از دین خارج نمیشود و او مؤمن حقیقی است و در آزمونهای الهـی
سربلند خواهد بود ولی کسانی که ایمان آنان ضعیف باشـد ،در ایـن ابتالئـات سـرافکنده خواهنـد
شد .بنا بر این خداوند با توجه به امتحانات الهی ،ایمان بندگانش را درجهبندی میکند و هرکس را
بر طبق درجۀ ایمانش پاداش و جزا میدهد (مغنیه1121 ،ق.)12/5 :
 .4-۶توأمان بودن و ارتباط و تالزم میان ایمان و عمل

در ادامۀ حدیث مورد بحث در این نوشتار ،راوی از امام صادق

سؤال میکند آیا ایمان به گفتار

که در اعمال و رفتار انسان هویدا شود .قرآن کریم با اشاره به این مطلب میفرماید:
ی
ْی ُ یْ ً
ُ
سـا إیمانهـا ل ْـم یت ْ
ْ یأتی یب ْع ُض آیات یر ابک ْیو یم ْیأتی یب ْع ُض آیات یر ا
کـن
ف
ن
ـ
ف
ین
ال
ک
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ی ً
ی ی ْ ْ ی ُْ یْ ی ی ْ
یمانها خیرا( انعام)153 :؛
آمنت ِمن قبل حو کسبت ِفی ِإ ِ
بعضی نشانههای پروردگارت بیاید روزی که پارهای از آیات پروردگارت بیایـد کسـی
که از پیش ایمان نیاورده یا در مدت ایمان خویش کار خیری نکرده ایمان آوردنش
سودش ندهد.
بنا بر این ایمان زمانی که همراه با عمل باشد اثر دارد ،و اگر کسـی از روی اضـطرار و اجبـار،

تجلی ایمان در اعضا و جوارح انسان در روایت امام صادق (ع)

است یا به عمل؟ و امام اینگونه به او پاسخ میدهند:
قال :قلت :حالتخبرنی عن االیمان حقول هو وعمـل؟ حم قـول بـال عمـل؟ فقـال:
ّ
ّ
االیمان عمل کله والقول بعـض ذلـک العمـل ،بفـر مـن اللـه بـین فـی کتابـه
(کلینی :همان)؛
عر کردم :آیا مرا خبر نمی دهید از ایمان کـه آیـا ایمـان همـان گفتـار اسـت و
کردار ،یا گفتار است بدون کردار؟ حضـرت فرمـود  :ایمـان تمامـا کـردار اسـت و
گفتار ،بخشی از آن کردار میباشد.
همانگونه که در حدیث شریف مالحظه میشود ،ایمان در انسان زمانی ارزش پیـدا مـیکنـد

یعنی در زمان نزول عـذاب الهـی یـا مواجـه شـدن بـا مـرگ ایمـان بیـاورد؛ ایمـان او فایـده نـدارد
(طباطبایی1111 ،ق.)131/1 :
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پیوستگی ایمان و عمل در قالب بیان صفات مؤمنین در آیات و روایات فراوان دیـده میشـود.
بهعنوان مثال آیات ابتدایی سورۀ مؤمنون که بیانگر صفات مؤمنین مانند خشوع در نماز ،اعرا
از لغو ،محافظت بر نماز و ...است ،و نیز در میان روایات فراوان در ایـن بـاب ،میتـوان بـه روایـت
امیرالمومنین علی

که در آن تعداد زیادی از صفات مؤمنین بیان شدهاست اشاره کرد؛ صفاتی

مانند آن که مؤمن در امـور دنیـا راسـتگو ،دارای قلبـی رازنگهـدار ،رعایـت کننـدۀ حـدود الهـی،
دربردارنده علم و دانش ،دارای عقلی هوشمند و سرشار ،اهل جود و بخشش ،قلبی سالم ،صبری
استوار ،یقینی قوی ،بذل کنندۀ مال و ...است (نوری.)115-111/11 : 1123 ،

عالمه بحرالعلوم در کتاب سیر و سلوک خود ،پس از بیان مفهوم ایمان ،به تبیین تفاوت میان
اسالم و ایمان و مراتب هریک از آن دو پرداخته است .ایشان ضمن پـرداختن بـه رابطـۀ اسـالم و
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ایمان ،کارکرد ایمان را در اعضا و جوارح انسان تبیین مـیکنـد (بحرالعلـوم1112 ،ق .)15-32 :
ایشان در ادامۀ بحث نیز شرح تفصیلی طریق و کیفیت سیر الی الله را مطرح کردهاست.
در این رساله ،برای سیر و سلوک الی الله و پیمودن راه قرب به پروردگار ،عوالم چهارگانه و بـه
تعبیر دیگر ،چهار منزلگاه مهم ذکر شدهاست -1 :اسالم  -2ایمان  -1هجرت  -1جهاد .و برای
ً
هر یک از این عوالم چهارگانه ،سه مرحله ذکر شدهاست که مجموعا دوازده مرحلـه مـیشـود کـه
پس از طی آنها ،سالک الی الله وارد عالم خلوص میگردد.
نکتۀ مهم در اینجا ،ارتباب میان هر یک از این مراحل  -از همان مراحل ابتدایی -بـا عمـل
است چنانکـه در منـزل اول کـه بـه تعبیـر ایشـان «اسـالم اصـغر» اسـت ،منظـور از آن ،اظهـار
شهادتین و تصدیق به آن در ظاهر و انجام وظایف دینی است .و در منزل دوم که «ایمان اصـغر»
است و آن عبارت است از تصدیق قلبی و اعتقاد باطنی به تمام معارف اسالمی؛ و منزل سـوم کـه
اسالم اکبر است و آن عبارت است از تسلیم در برابر تمام حقایق اسالم و اوامر و نواهی الهـی .تـا
منازل و مراحل بعدی که هر یک در سیر و سلوک از اهمیت ویژهای برخوردار است (همان).
این منازل که پیمودن آنها با مراتب ایمان ارتباب دارد یعنی تقویت مراتب ایمان توسط انسان
موجب پیمودن هر یک از این منازل توسط سالک میشود و به تب آن ،رفتار انسان ،شکل الهـی
میگیرد ،با موضوع مورد پژوهش ما ارتباب وثیقی دارد.
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گفتنی است در میان عرفا ،منازلی چند برای رسیدن بـه خداونـد مطـرح شدهاسـت .برخـی از
آنها این منازل را هفت منزل و برخی صد منزل و برخی تا هزار منزل دانستهاند .از جمله خواجه
عبدالله انصاری که کتاب صد میدان را در این زمینه تألیف کردهاست (انصاری.)1133 ،
 .5-۶درجات و مراتب ایمان

ایمان تمام در این حدیث ،درجـۀ
و مراتب نزدیکی و قرب به خداوند دستهبندی شدهاست .مراد از ِ

پیامبر و اوصیای ایشان است و کمترین مراتب ایمان شامل کسانی میشود ،که در درجۀ پایینتـر

ایمان قرار دارند (مجلسی1121 ،ق.)211-215 :
اولین مرحلۀ ایمان ،ایمان به غیب است .غیب خالف شهادت است یعنی چیزی که از حواس

تجلی ایمان در اعضا و جوارح انسان در روایت امام صادق (ع)

بخش بعدی حدیث ،به مراتب ایمان اشاره میکند که شامل ایمان ناقص ،کامل و اکمل است.
ْ
ی ّ یْ ی ی ُ ی ی ْ ی ُ ی ی ٌ ی یی ی ٌ
ُْ ُ
ْ ُ ی
قلتِ :صف ُه ِلـی ُج ِعلـت ِفـداک ،حتـی حفهمـه .قـالِ « :اإلیمـان حـاالت ودرجـات
ی ی یی ٌ ی ی ی ُ ی ْ ُ ا ُ ْ ُ ْی ی ی ُ ُ ی ْ ُ ا ُ ْی ُ ُْ ُ
ـین نق یصـان ُه ،یو ِم ْن ُـه
ـاقص الب
وطبقات ومن ِازل؛ ف ِمنه التام المنت ِهی تمامه ،و ِمنه الن ِ
ی
ی
ُ ُْ ُ ا ْ ی ی
ُ
ی
ُ
ا ُ ا ُ
الزا ِئد ُر ْج یحان ُه» قلتِ :إن ِاإل ییمان ل ِیت حم یو ْینق ُص یو ِیزید؟ قال :ن یع ْـم (کلینـی،
الر ِاج
همان)؛
راوی میگوید :عر کردم :قربانت گردم ،ایمان را برایم توصیف کنید تا بفهمم،
فرمود :ایمان حاالت و درجات و طبقات و منازلی دارد؛ گونهای از آن تمـام تمـام
است ،و گونهای ناقص که نقص آن آشکار است ،و گونهای برجسته که رجحان و
برجستگی زیاد دارد .گفتم :آیا ایمان هم تمام و ناقص و زاید دارد؟ فرمود :آری.
بر اساس حدیث ،ایمان سه مرتبه دارد؛ شامل تام و ناقص و اکمل که نسبت به درجات ایمان

و درک آدمی خارج است مانند خداوند و آیات قرآن و وحی قرآنی که از حواس ما غایب هستند .در
آیاتی از قرآن کریم نیز که به این مرتبه اشاره شده ،منظور از ایمان به غیب ایـن اسـت کـه انسـان
خود را محدود به این عالم مادی نکند و نگاه خود را وسعت دهد و خود را متعلق به عالمی بهتر از
عالم ماده بداند .یعنی خداوند در درون انسان ،عالقه و محبتی از خود قرار داده است که موجب
میشود انسان به علت روح خداجوی خود به آموزههایی که از طرف او به وسیلۀ انبیا فرستادهشده
معتقد شود و ایمان بیاورد (طباطبایی1111 ،ق.)15/1 :
بنا بر این در اولین قدم ،انسان بر اساس گرایش فطری خـود ،ایمـان بـه غیـب مـیآورد .ایـن
همان است که در کتاب عالمه بحرالعلوم تحت عنـوان منـزل ایمـان اصـغر تعبیـر گردیـد کـه در
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مراحل و منازل بعد ،تجلی ایمان در اعضا و جوارح ،یعنی مرحلۀ اطاعت از اوامر و نواهی و سپس
رسیدن به شوق و رغبت آغاز میگردد (بحرالعلوم1112 ،ق .)15-32 :
بر اساس آنچه بیان شد ،روشن میشود که ایمان افراد رتبهبندی دارد .ایـن مراتـب بـا مثـالی
این چنین قابل تبیین است :اگر از فردی خواسته شود که کاری را برخالف قانون و مقررات انجام
دهد و نرخی نیز بهعنوان رشوه برای او تعیین شود ،در ایـن صـورت اگـر او پیشـنهاد داده شـده را
بپذیرد یا اینکه با نرخ بیشتری راضـی بـه انجـام آن کـار شـود ،میـزان ضـعف و زیـادت ایمـان او
مشخص میگردد .بنا بر این تجلی ایمان در افراد با توجه به رتبهبندی ایمان آنها معلوم میشود
و از پایینترین درجۀ ایمان تا باالترین درجه که ایمان انسان کامل است رتبهبندی میشود.
 .۲-۶تجلی ایمان در اعضا و جوارح انسان
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بخش دیگری از روایت امام صادق

به مسئلۀ تجلی و ظهور ایمـان در اعضـا و جـوارح انسـان

اشاره میکند؛ و این مطلب که ایمان در اعضای انسان پخش میشود و هر عضو انسان ،وظایفی
مخصوص به خود را دارد:
ی
ی
ا
ی
ْ
ی
ی
ی
ی
ُْ ُ
ی
کیف ذلک؟ قال« :أل ان الل یه ت یب یارک یوت یعالی ف یر اإل ییم یان یعلی یج یـوارح ْ
ـن
اب
:
ت
قل
ِ
ِ
ِ
ی ِ ِْ ِ
ی
ا
ی
ی
ی
ی
ی
ی
ٌ
ُ
ُ
ـن یج یوارحـه یجار یحـة إال یوقـد ُوکلـت م ی
ْ
یآد یم ،یوق اس یمه یعل ییها ،یوف ارقه ف ییها؛ فل ی
ـن
یِ
ُ ِ
ـیس ْ ِم ا ِ ِ ِ ُ ِ ی ِ
ْاإل ییمان ب یغیر یما ُو یکل ْت ب ِه ح ْخ ُت یها ،یفم ْن یها یقل ُب ُه ال ِذی ب ِه ْیع ِقل یو ْیفق ُه یو ْیف یه ُم ،یو ُه یو ح ِمیـرُ
ی یِ ا ِ ِ ی ِ ی ُ ْ ی ِ ُ ی ی ْ ِ ُ ا ی ْ ْ ِ ی
ْ
ی ی
یـه یوحم ِـر ِه (کلینـی1121 ،ق-11 :
بد ِن ِه ال ِذی ال ت ِرد الجو ِارح و ال تصد ُر ِإال عن یرح ِ
)12؛
عر کردم :این امر (مراتب ایمان) چگونه است؟ فرمـود :خداونـد ایمـان را بـر
اندامهای فرزندان آدم واجب ساخت ،و آن را بر آنها پخش کرد و بـرای هریـک
بخشی قرار داد .بدینگونه هیچ اندام و عضوی نیست جز اینکه ایمانی ویژه ،غیر
از ایمان اندامهای دیگر دارد .از آن جمله است قلب آدمی که با آن تعقل میکنـد
و میفهمد .و آن امیر بدن او است .و اندامها هر کاری کنند همه به رحی و فرمان
قلب است.
 .7-۶وظایف ایمانی اعضا و جوارح انسان

در ادامۀ حدیث ،به معرفی اعضا و جوارح انسان میپردازد و وظایف هر عضو به صورت مشخص
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بیان شدهاست:

 .8-۶وظیفه ایمانی قلب

سپس در معرفی وظیفۀ ایمانی هر یک از اعضا ،نخستین عضو را قلب معرفی کردهاند .در اینجـا
دربارۀ اهمیت قلب و ایمان قلبی اشاره مینماییم که منظـور از قلـب ،روح و عقـل و نفـس نـاطق
است که بر قوۀ ممیزه بین حق و باطل اطالق میشود .قلب امیر بـدن اسـت و بـر تمـام اعضـا و
جوارح دیگر حکومت میکند و تمامی اعضای انسـان ،بـه امـر و رحی و تـدبیر او عمـل مـیکننـد
(مازندرانی1132،ق .)122/3 :از اینجا اهمیت قلب و نقش ایمانی آن در تأثیرگـذاری بـر ایمـان
دیگر اعضا و جوارح انسان وظایف ایمانی آنها روشن میشود.
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ایمانی که خدا بر قلب واجب فرموده ،اعتراف است و شناخت و اعتقاد و رضا و تسلیم به اینکه

تجلی ایمان در اعضا و جوارح انسان در روایت امام صادق (ع)
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ما وکلت ِب ِه حختها ِبفر ٍ ِمن الله ِتبارک اسـمه ین ِطـق ِب ِـه الکتـاب لهـا ویشـهد ِب ِـه
ی
یعل ییها (همان)؛
و از جمله اندامها است دو چشمان او که با آنها میبیند ،و گوشها که بـا آنهـا
میشنود ،و دستها که با آنها نیروی خود را به کار میبرد ،و پاها که با آنها راه
میرود ،و فرجیکه شهوتش از جانب اوست ،و زبان که بـا آن سـخن میگویـد ،و
سر که چهرۀ وی در آنجای دارد .پس هر یک از این اعضا وظیفۀ ایمانیاش غیر
از وظیفۀ ایمانی عضو دیگر است ،طبق دسـتوری کـه از خـدای متعـال رسـیده و
قرآن به آن ناطق و گواه است.

خدایی جز الله نیست ،او یگانه است و بی شریک ،و سزاوار پرستش و یکتا اوست ،و او را همسر و
فرزندی نیست ،و اینکه محمد بنده و فرستادۀ اوست.
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در ادامۀ حدیث ،امام

به آیاتی از قرآن کریم ،در این خصوص ،اشـاره مـیفرماینـد (رعـد:

 23؛ نحل125 :؛ مائده11 :؛ بقره )231 :و این آیات را در بیان اقرار و معرفتی میدانند کـه رحس
ایمان است و خداوند بر قلب واجب کردهاست.
گفتنی است با توجه به پیوند دو ثقل اکبر و اصغر و توجه پیشوایان الهی به قرآن در تمام امـور
مربوب به تربیت و تعلیم انسانها ،بسیاری از روایات ،از مفاهیم و الفاا قرآنـی نشـأت گرفتهانـد و
بهنوعی از آن تأثیر پذیرفتهاند؛ که بهطورکلی میتـوان بـه دو نـوع تأثیرپـذیری از قـرآن در کلمـات
معصومین

اشـاره کـرد :تأثیرپـذیری آشـکار (مسـتقیم) و تأثیرپـذیری پنهـان (غیرمسـتقیم)

(خیاب1112 ،ش.)۵3 :
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و چهارم ـ پاییز و زمستان 6931

مقصود از تأثیرپذیری مستقیم یا آشکار ،این است که برخـی الفـاا و عبـارات قرآنـی را بـدون
هیچگونه ّ
تصرفی و یا با اندک تغییری در کالم خود میآورد ،مانند روایت مورد بحث ،و بدین شکل
در اثنای کالم خود به بیان آموزهها و معارف قرآنی میپردازد (همان۵1 :؛ راسـتگو1115 ،ش :
.)30
در بخشهای گونـاگون روایـت مـورد بحـث ،ایـن نـوع تأثیرپـذیری آشـکار بهصـراحت دیـده
میشود.

2

این بخش از حدیث بیانگر این نکته است که ایمـان ،بایـد در قلـب انسـان از طریـق شـناخت
توحید و رسالت نفوذ کند؛ بهگونهای که آن را تصدیق کند و در آن ثابـت بمانـد .زمـانی کـه ایمـان
اینگونه در انسان نفوذ نماید؛ او به تقدیر خداوند راضی خواهد بود و هر مسئلهای را که در زنـدگی
برایش رخ دهد از ناحیه محبوب خود میداند .مسائلی مانند مـرگ ،حیـات ،فنـا ،بقـا ،فقـر ،غنـا،
اقبال و ادبار دنیا .زیرا او در واق خود را تسلیم محض کرده و راضی بـه هـر آن چیـزی اسـت کـه
مخالف یا موافق با طب او باشد (مازندرانی1132 ،ق .)121-122/3 :البته همانگونه کـه بیـان
شد ،ایمان دارای شدت و ضعف است که بر اساس مراتب آن در قلب انسان ،به همـان انـدازه در
کارهای انسان مؤثر خواهد بود.
 .9-۶وظایف ایمانی زبان

این بخش از حدیث به عضو زبان اشاره میکند و این نکتـه کـه بیشـترین وظیفـۀ ایمـانی ،شـامل
همین عضو انسان است زیرا عاقبت ،انسان را بهشتی یا جهنمی میکند:
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یت یبـ یـارک یو یت یعــالی :یو ُق ُولــوا ل ا
ـاس ُح ْســنا( بقــره ...)31 :فهــذا یمــا فـ یـر اللـ ُـه
ـ
لن
ِ ِ
ُ
ی ا
یعلیالل یس ِان یو ُه یو یع یمل ُه (همان)11 :؛
و خدا بر زبان واجب کردهاست که آنچه را قلب به آن معتقد و معترف است بگوید
و ابراز دارد؛ چنانکه در قرآن کریم میفرماید« :به مردم سخن نیکو گویید» و این
عملی است که خداوند بر زبان واجب کرده و عمل زبان همین است.
ْیْ
ا
در روایت شریف مذکور ،عبارت «الت ْع ِب ییر یع ِن القل ِب» از باب ذکـر خـاص بعـد از عـام ،پـس از

عبارت «القول» آمده است و این به جهت اهمیت «تعبیر از قلب» بهعنوان مهمترین نقـش زبـان

تفسیر و به عبارتی تفسیری دانستن عبارت دوم ،عالوه بر آنکه خالف ظاهر است دو اشکال نیز
پیدا میکند :نخست آنکه ،آنچه را خداوند متعال بر زبان واجب ساخته ،منحصر به تعبیر زبان ،از
امور قلبی نیست؛ بلکه بسیار بیشتر از آن است که حتی بتوان آنها را شمارش نمود و دوم آنکـه
تفسیری دانستن آن ،با این استشهاد امام معصوم

به آیۀ شریفه (بقره ،)31 :مناسـب نیسـت.

زیرا این آیۀ شریفه تنها داللت بر تعبیرات زبان از قلب نمینماید و به عبارتی بسـیاری از مصـادیق

تجلی ایمان در اعضا و جوارح انسان در روایت امام صادق (ع)

است .به عبارتی امام معصوم بیـان مـیدارنـد کـه خداونـد بـر زبـان سـخنانی را واجـب کـرده
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(القول) که به صورت ذکر عام در ابتدای روایت آمده است (ف یر الل ُه یعلی الل یس ِان الق ْول) ،اما به
ا
صورت خاص نیز ،یکی از وظایف زبان را تعبیر از قلب و معتقدات قلبی دانسته است ی(والت ْع ِب ییر یع ِن
ْیْ
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القل ِب) یعنی« :ف یر الل ُه یعلی الل یس ِان الت ْع ِب ییر یع ِن القل ِب» (به صورت خاص).
اْ ی ی ْیْ
ْی ی
ـب» بـر «الق ْـول» از بـاب
ـن القل ِ
پس از این مطلب روشن میشود که عطف عبارت «التع ِبیر ع ِ
تفسیر آن نیست و وجه تفسیری ندارد؛ بلکه از باب ذکر خاص بعد از عام است .زیـرا حمـل آن بـر

نیکو سخن گفتن با مردم ،تعبیر زبان از قلب نیست .بنا بر این در اینجا به دو نکته اشاره میکند:
یکی سخن گفتن با زبان به صورت عام ،و دیگر تعبیر از قلب ،که در قالب الفاا به صورت خاص،
اعتقادات قلبی را بیان میکند (مازندرانی1132 ،ق.)121-121 :
قرآن کریم در جایی به نکتهای لطیف چنـین اشـاره میکنـد کـه خداونـد در قیامـت ابتـدا بـر
دهانهای کفار مهر میزند و آنگاه تمامی اعضای آنها به نطق در میآید و دیگر کفار به مجادله
نمیپردازند و حقیقت برای همه روشن میشود .زیرا تا زمانی که زبان کار میکند ،کارهای انسان
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و عمل دیگر اعضا و جوارح انسان را توجیه میکند اما زمانی که بر آن مهر زده شود ،دیگر اعضـا
به سخن در میآیند و به کارهای خود شهادت میدهند:
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امروز بر دهانشان مهر مینهیم ،و دستهایشان با ما سخن میگویند و پاهایشان
کارهایی را که انجام میدادند شهادت میدهند.
 .11-۶وظایف ایمانی گوش

امام

در ادامۀ حدیث ،واجبات و محرماتی را که خداوند برای عضو گوش معین کردهاست ،بـا
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توجه به آیات قرآن ،بیان میدارند:
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و بر گوش واجب ساخته که از شنیدن آنچه خدا حرام کرده دوری گزیند و از آنچه
خدای عزوجل نهی فرموده و برای او حالل نیست ،و از شنیدن آنچـه خـدا را بـه
خشم آورد ،روی گردان شود.
در ادامۀ روایت به آیاتی از قرآن کریم دربارۀ وظایف ایمانی گـوش تصـری شدهاسـت .در ایـن
بخش از حدیث ،شنیدنیهای حرام از جمله غنا و غیبت و مانند آنها بیان شدهاست.
 .11-۶وظایف ایمانی چشم

در بخش بعد به وظایف ایمانی چشم اشاره میکند:
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ِ
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و بر چشم واجب کرده که به آنچه خـدا دیـدن آن را حـرام کردهاسـت ننگـرد ،و از
آنچه خدا نظر به آن را نهی کردهاست و حالل نیست اعـرا کنـد؛ و ایـن عمـل
چشم است و ایمان چشم ،چنانکه قرآن کریم میفرمایـد :بـه مؤمنـان بگـو کـه
چشمهای خود را فرو گیرند( .در این بخش از روایت نیز به آیاتی از قرآن کـریم در
این زمینه تصری شدهاسـت) (زبیـری (راوی) گویـد :در اینجـا امـام صـادق
چنین افزود) :هر چه در قرآن دربارۀ نگاهداری اندام نهان (فـرج) آمـده مقصـود
حفظ از زنا است ،جز در این آیه که مقصود نگاه است .این است آنچه خـدا بـر دو
چشم واجب فرموده است.
 .1۶-۶وظایف ایمانی دست و پا

قرآن در روایت معصوم

روشن میشود.

شروح حدیث در این بخش از روایت ،بیانگر اموری است که خداوند بر عضو دست حرام کرده؛

تجلی ایمان در اعضا و جوارح انسان در روایت امام صادق (ع)

در ادامۀ حدیث به وظایف ایمانی دست و پا اشاره شدهاست:
ی ی ا ی ْ ی یْ ی
ا
ی
ُ
یوف یر الل ُه یعلی الید ِین حن ال ْیب ِطش ِب ِه یما ِإلی یم یاح ار یم الله ،وآن ْیب ِطش ِب ِه یما ِإلی یما
ا
الص ید یقة یوص یلة االرحم یو ْالج یهاد فی ی
یح یم یر االل ُه یع از یو یج ال ،یو یف یر ی یع یلیه یما م ین ا
یل الل ِه
ب
س
ِ ِ
ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ
ای
ا
لصال ِل (همان)15 :؛
یوالط ُه ِور ِل
بر دستها واجب کردهاست که آدمی بـا آنهـا آنچـه را خداونـد حـرام کردهاسـت
انجام ندهد و آنچه را واجب کرده انجـام دهـد ،و مقـرر داشتهاسـت بـرای صـدقه
دادن و صله رحم و جهاد و پاکیزه کردن بدن برای نماز به کار افتند.
در ادامۀ حدیث ،امام به تبیین مستندات قرآنی این مطلب میپردازند که چگونگی تجلـی

از جمله قتل ،زدن ،غارت ،دزدی ،تجاوز و ظلم و مانند آن .و واجباتی که انجـام آنهـا بـر دسـت
واجب شدهاست ،مانند صدقه دادن و صله رحم و نیز طهارت داشتن برای نماز و دربـارۀ عضـو پـا
نیز واجباتی که برای آن قرار داده است مانند حج و جهاد و به پا داشتن نماز و مانند آن.
 .13-۶وظایف ایمانی صورت

بخش دیگری از روایت به وظایف ایمانی چهره اشاره میکنـد کـه از جملـۀ آن ،سـجده در هنگـام
نماز است.
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ی
ا ی یی ی
الس ُج یود یل ُه ب االل ی ا ی
یو یف یر ی یع یلی ْال یو ْجه ح
یی
الصال ِل ،فقال :یا ح ییهـا
یت
یل والنه ِار ِفی مو ِاق ِ
ِ
ُِ ِ
ی ی ی ٌ ی ی ٌ یی
ُ
ْ
ُ
ْ
االذ یین یآم ُنوا ْار ُ
ا
ْ
ی
ُ
هذ ِه ف ِریضة ج ِامعة علی
کعوا یواسجدوا واعبدوا یر بکم...
(حج )11 :ف ِ
ِ
ْال یو ْجه یو ْال ییدین یو االر ْج یلین ،یو یق یال فی یم ْوض یآخ یر  :یو یح ان ْال یمساج ید ل اله یفال یت ْـد ُعوا یمـ ی
ِ
ِ ِ
ِ
ا یِ ً ِ
ی ِا ُ ی ا ی
ِ ی ی ی ی ی ی ی ٍی ی ْ
ی
ی
ی
الل ِه ح یحدا( جن )13 :وقال ِفیما فر علی الجـو ِار ِح ِمـن الطهـ ِور والصـال ِل ِبهـا
کع یبـة یع ْ
یوذلک یح ین االل یه یع از یو یج ال یل اما یص یر یف ینب ُیه یص الی االل ُه یع یلیه یوآلـه إ یلـی ْال ْ
ـن ی
یـت
ب
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ی یْ ی ی ا ُ ی ا ی ی ا ی ِ ی ا
ْیْ
ی
ُ
ی
ْ
یضـی ِإیمـانکم ( ...بقـره)111 :
المق ِد ِس ،فأنزل الله عز وجل :وما کان الله ِل ِ
ا
ً ی ی
ُ ً ا
ً
ا
ی
ای ی
ی
ی
ی
لصالل ِإ ییمانا ،ف یم ْن ل ِقی الل یه یع از یو یجل یح ِافظا ِلج یو ِار ِح ِه ،م ِوفیـا کـل ج ِارح ٍـة
ف یس امی ا
ای یا یی ا ُْ ی ً
ی یی ی اُ یا ی ی ا یی ی ی
ْ یی
کمال ِ ِإل ییم ِان ِـه...
ـت
س
م
ـل
ج
و
ز
ع
ه
الل
ی
ق
ل
ِمن جو ِار ِح ِه ما فر الله عز وجل علیهاِ ،
ِ
(همان)13-11 :؛
یکی از واجبات صورت ،نماز است .در هنگام سجده ،هفت عضو از اعضای بـدن بـرای خـدا
سجده میکنند.
در این بخش از روایت ،امام

اولین وظیفۀ ایمانی صورت را سجده ذکر میکنند و بـر ایـن

اساس با استناد به آیات قرآن کریم ،رکوع و سجود را فریضهای جام بر صـورت و دو دسـت و دو
پا میدانند .ایشان در ادامه با اشاره به برخی دیگر از آیات قرآن کریم و با استناد به آیاتی که دربارۀ
قبله و نماز است ،به این نکتۀ مهم اشاره میکنند که قرآن کریم در جـایی ،نمـاز را ایمـان نامیـده
است؛ زیرا در نماز حقوق اعضا و جوارح انسان ادا میشـود؛ چنانکـه تمـامی اعضـا و جـوارح بـه
هنگام نماز مشارکت دارند و وظیفۀ ایمانی خویش را انجام میدهند .بنا بر این کسی کـه بـا نمـاز،
اندامهای خود را از گناه حفظ کند و خداوند را با اندامهای نگاه داشته شده از گناه مالقات کنـد،
در حالی که هر اندام آنچه را که خدای بزرگ بر او واجب کردهاست ،به انجام رسانیده باشد ،چنین
کسی با ایمان کامل خداوند را مالقات خواهد کرد و در زمره بهشـتیان خواهـد بـود .و هـر کـه در
بخشی از این وظایف خیانت ورزیده باشد ،یا از فرمان خداوند متعال تخطی و سرپیچی نمایـد ،بـا
ایمان ناقص با خداوند رو به رو خواهد شد.
گفتنی است نماز در صورتی موجب حفظ ایمان میشود که انسان از آنچه خداوند امـر کـرده،
تعدی ننماید و در انجام تکالیفش کوتاهی نکند .اما کسی که معصیت خداوند را کرده و نسبت بـه
نعمت خداوند کفران بورزد ،حتی در صورتی که نماز بخواند ،بـا ایمـان نـاقص خداونـد را مالقـات
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میکند .برخالف کسی که شکر نعمتی را که خداوند به او داده بهجای آورد و به وظایف ایمانی هر

یک از اعضا و جوارح خویش از جمله صورت توجه داشته باشد و با ایمان کامل خداوند را مالقات
کند .که در این صورت حق نماز را بهجای آورده است (مجلسی1121 ،ق.)212-211 :
 .14-۶زیادت ایمان

در بخش پایانی روایت ،راوی از امام صادق

دربارۀ برتری ایمان و افزایش آن سؤال میکنـد و

اینکه سرچشمه و سبب چنین افزایشی چیست؟ امام

با اشاره به آیه قـرآن کـریم ،بـه امکـان

افزایش ایمان در افراد اشاره میکنند .امکانی که موجب هدایت خاص آنها توسط خداوند متعال

جوارح انسان ،ناکارآمد است و سودی برای انسان نخواهد داشت؛ زیرا انسان پا به عرصۀ هسـتی
نهاده تا بر اساس فرمانها و دستورات خداوند ،خویش را تربیـت کنـد و بـا متجلـی کـردن ایمـان
قلبی خود در اعضا و جوارح ،در مسیر عبودیت قرار گیرد و به عبد مطلوب خداوند تبدیل شـود .از
سویی ایمان از مراتبی برخوردار است و انسان موظـف اسـت در تحصـیل بـاالترین مراتـب ایمـان
بکوشد زیرا به هر میزان ،مرتبۀ ایمان در انسان تقویت و نهادینه شود ،به همان انـدازه نسـبت بـه

تجلی ایمان در اعضا و جوارح انسان در روایت امام صادق (ع)

و کسب مراتب و شایستگی در آنها میشود:
ی ْ یُُ یی ی یُْ ا
ُْ ُ ی ْ ی ْ ُ ُْ ی ی ْ ی ی ی ی ی ُ ی
ْ
قلت :قد ف ِهمت نقصان ِاإلیم ِان وتمامه ،ف ِمن این جاءت ِزیادته؟ فقال :قول الل ِـه
ً یی ا
ُْ ی ْ ُ ٌ ی ْ ُ ْ ی ْ ُ ُ ی ْ ی ْ ُ
یا ییا ی
هذ ِه ِإیمانا فأ اما ال ِـذ یین
عز وجل :و ِإذا ما حن ِزلت س یورل ف ِمنهم من یقول حیکم زادته ِ
ی
ً
یی ْ ی ح ُ ی ً ی ی ی
یُ ی یْ
یـه یوال
ـزادت ُه ْم ِإ
آمنوا ف
یمانـا( ...توبـه ...)121 :ولـو کـان کلـه و ِاحـدا ،ال ِزیـادل ِف ِ
ی
ی
ی
ی
ٌ
ی
ی
ْ
ی ی ْ یی
ی
ی
ایُ
ُْ ی ی ْ ْ ی ْ ُ ْ
ی ْ ی
یـه ،والسـتوی
نقصان ،لم یکن ِألح ٍد ِمنهم فضل علی اْلْخ ِـر ،والسـتو ِت الـنعم ِف ِ
ی ی اْ ُ
االن ُاس یو یبطل التف ِضیل (همان).
آنچه از حدیث امام صادق به دست میآید این است کـه ایمـان بـدون تجلـی در اعضـا و

وظایف خود و اوامر و نواهی الهی الت زام بیشتری دارد و اعضا و جوارح خود را بهتـر تربیـت مـی-
نماید.
نتیجهگیری
و در کنار قرآن ،یادگارهای جاویدان ایشـان

اهلبیت  ،ذریه و خاندان گرامی رسول خدا
ی
در میان امت هستند که از آن دو به ثقلین تعبیر فرموده و تا هنگام قیامت و حضور در کنار حو
کوثر ،از یکدیگر جدایی ناپذیرند.

1
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نکتۀ قابل توجه در این نوشتار ،این است که اهلبیت

به سبب برخـورداری از مقـام برتـر

علمی و دینی ،در جایگاه هدایت و راهنمایی مردم قرار دارند و همۀ مسـلمانان ،بـه حکـم وظیفـه
باید در اصول و فروع دین و سلوک اخالقی ،به ایشان اقتدا کنند و وظایف و مسئولیتهای خود را
از آنان فرا گیرند .بر این اساس اگر امام صادق

به نصوص قرآنی فراوانی در خصـوص ایمـان

اعضا و جوارح استناد میفرمایند ،یکی از وجوه داللت این امر ،مبتنی بر اثبات مرجعیـت دینـی و
علمی اهلبیت

بهویژه در رجوع به قرآن کریم است.

ضرورت تفسـیر اهلبیـت
چنانکه امام رضا

 ،ا ز رهگـذر عبـارت خـود معصـومان نیـز درخـور توجـه اسـت.

در حدیثی فرمودهاند« :ائمه

ایناناند که گفتارشان ،گفتار رسول خدا
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و چهارم ـ پاییز و زمستان 6931

82

تعبیر کننده و تفسیرکنندۀ قرآن هسـتند.

یا توضی آن است» (ابن بابویه.)122/2 :1113 ،

امروزه بارویکردی جدید باید بکوشیم گفتگوهای میـان مـذاهب را بـر محـور مرجعیـت علمـی
اهلبیت

هدایت نماییم؛ زیرا از این راه ،بدون توسل به مسائل تحریک کننده ،میتـوانیم بـه

نتایج ملموستری دست یابیم.

کتابنامه
 قرآن کریم؛
 ابن بابویه ،محمد بنعلی1152( .ش) .الخصال تحقیق وتصحی علی اکبر غفاری ،قم:
جامعه مدرسین ،چاپ دوم؛


_____ .)1113 (.عیون أخبار الرضا
جهان؛
ابن فارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغه 1131(.ق) .تحقیق عبدالسالم محمدهارون،
مصر ،شرکة و مکتبة و مطبعة الحلبی؛
انصاری ،خواجه عبدالله .)1133( .صه میهان ،بررسی تصحی متن و توضیحات :سهیال
موسوی ،تهران ،زوار؛
جفعریان ،رسول1111( .ش) .مرجئه تاریخ و اندیشه ،قم ،نشر خرم؛
خیاب ،علی1112( .ش) .تجلی قرآن در نیایش معصومان ،مشهد :دانشگاه علوم اسالمی
رضوی؛
راغب اصفهانی ،حسینبنمحمد1112( .ق) .مفردات الفاظ القرآن ،صفوان عدنان
داودی ،بیروت دمشق :نشردارالقلم الدارالشامیة ،چاپ اول؛
راستگو ،سید محمد1115 ( .ش) .تجلی قرآن و حهیث در شعر فارسی ،تهران :سازمان
مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)؛



،












شیخ حر عاملی ،محمد بنحسن1121( .ق) .وسائل الشیعه ،قم :موسسه آل البیت
چاپ اول؛
صادقی تهرانی ،محمد1155( .ش) .الفرقان فی تفسیرالقران بالقران ،قم:انتشارات
فرهنگ اسالمی ،چاپ دوم؛
طباطبایی ،سیدمحمد حسین1111( .ق) .المیزان فی تفسیرالقرآن ،قم :دفتر انتشارات
جامعه مدرسین حوزه قم ،چاپ پنجم؛
طباطبایی نجفی ،سید مرتضی1112( .ق) .رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم،
مقدمه وشرح سید محمد حسین حسینی طهرانی ،مشهد :انتشارات عالمه طباطبایی؛
عبدالباقی ،محمد فواد1131( .ش) .المعجم المفهرس اللفاا القرآن الکریم ،قم  :نوید
اسالم ،چاپ نهم؛

تجلی ایمان در اعضا و جوارح انسان در روایت امام صادق (ع)




تصحی وتحقیق مهدی الجوردی ،تهران:

83







نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و چهارم ـ پاییز و زمستان 6931

84





فراهیدی ،خلیل بنححمد1121( .ق) .کتاب العین ،قم :نشر هجرت ،چاپ دوم؛
کلینی ،محمدبن یعقوب1121( .ق) .الکافی(ط-الحهیث) ،محقق دار الحدیث ،قم:
دارالحدیث ،چاپ اول؛
مجلسی،محمدباقربن محمد تقی1121 ( .ق) .مرآةالعقول فی شرح اخبار آل الرسول،
سید هاشم رسول محالتی ،تهران :دارالکتاب االسالمیة ،چاپ دوم؛
مازندرانی ،محمد صال بن احمد1132( .ق) .شرح کافی االصول والروضة ،ابوالحسن
شعرانی ،تهران :المکتبة االسالمیة ،چاپ اول؛
مصباح یزدی ،محمد تقی1112( .ش) .آیین پرواز ،تلخیص :جواد محدثی ،مؤسسه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،چاپ هفتم؛
مغنیه ،محمدجواد1121( .ق) .الکاشف ،تهران :دارالکتاب االسالمیه ،چاپ اول؛
مصطفوی ،حسن1112( .ق) .التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،بیروت-قاهره-لندن:
دارالکتب العلمیة-مرکز نشر آثار عالمه مصطفوی ،چاپ سوم؛
نوری ،حسین بنمحمد تقی1123( .ق) .مستهرک الوسائل و مستنبط المسائل ،قم:
مؤسسة آل البیت

 ،چاپ اول.

پینوشتها
 .1مرجئه نام فرقهای است که در پایان نیمۀ اول قرن نخست هجری پدید آمد .کلمۀ «مرجئه» از
«ارجاء» به معنی تاخیر افکندن میآید؛ به این معنا که آنان کسی را که گناه کبیره مرتکب شده باشـد ،
مخلد در آتش نمیدانستند  ،بلکه کار او را به خدا واگذار میکردند و به همین دلیل مرجئه نام گرفتند.
در پی رویدادهای سیاسی این قرن و اختالفات میان حضرت علی

و معاویـه ،کسـانی ادعـا کردنـد

که حقیقت بر آنان مشتبه شده است .پس در خانه نشستند و دربارۀ امور جامعه قضاوت نکردند .اینـان
میگفتند ،ما از عقیدۀ باطنی کسی خبر نداریم و نمیدانیم چه کسی در دل ،مسلمان و مؤمن اسـت و
قیامت به تأخیر اندازیم تا خدا دربارۀ آنان داوری کند .بدین سان ،مرجئه در این دنیا بـه ثـواب یـا گنـاه
مسلمانان حکم نمیکنند و تنها ایمان را برای مسلمانان کافی میدانند .آنـان معتقـد بودنـد ایمـان بـر
گفتار زبانی ،و گفتار زبانی بر عمل مقدم است و کسی که عملی نداشته باشد ،اما ایمـان داشـته باشـد
رستگار خواهد بود .بنابراین مهمترین ویژگی اعتقادی مرجئه ،جدا کردن حـوزۀ ایمـان از عمـل اسـت.
اما دربارۀ ماهیت ایمان ،اختالفهایی بین آنان وجود دارد (برای آشنایی بیشتر با اعتقادات ایـن فرقـه
نک .جعفریان.)1311 ،
 .2این نوع از اثرپذیری کالم از قرآن را میتوان بر سهگونه تقسیم نمود1 :ـ تصـری ؛ 2ــ اقتبـاس
(تضــمین)؛ 3ـ ـ تلمــی (اشــاره) .نــوع دیگــر تأثیرپــذیری روایــات از قــرآن کــریم ،اثرپــذیری پنهــان یــا

تجلی ایمان در اعضا و جوارح انسان در روایت امام صادق (ع)

چه کس ،کافر و فاسق؛ زیرا همگی به ظاهر ،مسلماناند .پس سزاوار است ثواب و عقـاب آنـان را تـا

غیرمستقیم یا بهعبارتدیگر محتوایی مـیباشـد کـه ایـن نـوع ،قسـمت عمـدۀ تـأثیر قـرآن بـر اندیشـۀ
معصومین

را در روایات تشکیل میدهد .تأثیرپذیری غیرمستقیم (پنهان) یا محتوایی به این معنـا

است که معصومین

 ،که قرآن ناطق بودند و بیش از دیگران به معارف قرآنی آشنا هستند ،با بهره

از آموزههای قرآن کریم ،به توضی و تبیین آموزههای الهی و تعلیم و تربیت انسانها در بستر روایـات
میپردازند بدون اینکه در متن روایات به این بهرهگیری تصری شده باشد (خیاب1392 ،ش.)۵۴ :
 .1حدیث ثقلین ،حدیثی بسیار متواتر در مناب فریقین است.
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