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چکیده
اند و این تنوع و گوناگونی باعـث  هاي گوناگونی به کار بردهرا در حوزه» ایمان«ادیان مختلف واژه 

بـه تکـاپو   » ایمـان «در خصوص تعریـف و تبیـین ماهیـت    شده است که اذهان موحدان و سایر طبقات 
واداشته شود. در آیات متعددي از آخرین کتاب آسمانی و معجزه جاویـدان اسـالم؛ قـرآن کـریم، واژه     

سازد کـه مفهـوم ایمـان،    آورده شده است که بررسی تطبیقی این آیات با یکدیگر، مشخص می» ایمان«
باشـد. کشـف منطـق قـرآن در ایـن      هاي متفاوت میژگیمفهومی مشکک است و حاکی از شرایط و وی
شـود بلکـه پیامـدهاي بسـیار مهمـی در تعیـین مصـادیق        حوزه، نه تنها باعث تبیین مفهوم این واژه می

و جایگاه آنان در جامعه اسالمی دارد. با توجه به این که بکارگیري منطق فـازي و پلورالیسـم   » مؤمنین«
شـود، ضـرورت چنـین    ن زمینه، منجر به دو نتیجه کـامالً مختلـف مـی   در تبیین منطق قرآن کریم در ای

گردد.گزینشی مشخص می
باشد، بـه خـدمت   ، متضمن درجات و مراتب مختلفی می»ایمان«از آنجا که در فرهنگ قرآن مفهوم 

شود که ضمن رهایی از دام رویکـرد نسـبی گرایانـه پلورالیسـم، بتـوان از      گرفتن منطق فازي باعث می
بـه سـالمت عبـور کـرد و بـا معیـار قـراردادن        هاي رویکرد انعطاف ناپذیر انحصارگرایان مـذهبی تنگنا

گرایی دینی مورد نظر عالمه طباطبایی و امام خمینی، از افراط و تفریط نجات پیدا کرد و بر ایـن  شمول
جات به شـمار  در جرگه ایمان آورندگان و اهل نهایی،را با توجه به کسب حداقل» افراد جامعه«اساس 
آورد.

ایمان، منطق فازي، پلورالیسم دینی، شمول گرایی دینی، عالمه طباطبائی:هاواژهکلید

.08/07/1392صویب نهایی: ؛ تاریخ ت24/08/1391خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

هاي بسیاري از افـراد جوامـع کنـونی، ایمـان و عناصـر      از مباحث مهم کالمی و از دغدغه
د اثبات نیـاز  آمدار و پرحاصلی است که پیوابسته به آن است که از جمله مسایل بنیادي، ریشه

بشر به موجودي واال و متعالی است و از این رو در میـان متفکـران اسـالمی، ماهیـت ایمـان و      
معناي مقابل آن، یعنی کفر، در میان مفاهیم قرآنی و روایی و لوازم آن پیوسته مورد توجه بـوده  

فلسفه دین است. از طرف دیگر تبیین و توجیه تکثر و تنوع ادیان یکی از مسائل مهم در عرصه
هاي مختلـف  پژوهی است. در این باره پرسش اساسی این است که آیا مذاهب و شریعتو دین

ها بدانـد و  از حقانیت و نجات بخشی یکسانی برخوردارند و هر فردي که خود را معتقد به آن
ر گیـرد بـه تعبیـ   ها عمل کند بر اساس منطق قرآن، در زمره مؤمنین قرار مـی بر اساس تعالیم آن

دیگر قرآن کریم چه جایگاهی براي معتقدان به ادیان مختلف و سایر ادیان الهی قائـل اسـت و   
شود و رستگاري پیـروان دیگـر   آیا عمل به تعالیم یکی از ادیان موجب رستگاري در آخرت می

ادیان بسته به شرایطی است؟
انـد  پرداختـه از اندیشمندانی که در حوزه منطق فازي و علوم اسالمی بـه بحـث و بررسـی   

روش شناسی کاربرد منطق فـازي در بیـنش   «توان از مقاله دکتر وحیدیان کامیاد تحت عنوان می
نام برد که وي در این مقاله ابتدا منطق فازي را تشریح کرده و سپس با ذکر آیاتی بیان » اسالمی

ا، صـبر، عـدالت،   کند که مواردي از قبیل اطمینان، ایمان، تقوا، حسد، بخل، انفاق، شکر، دعـ می
عمل صالح، گمراهی، هدایت، علم، ظن و گمـان در حـوزه متغیرهـاي زبـانی منطـق فـازي در       

). از جمله آثار علمی قابل توجه در 1377: 147گیرند. (وحیدیان کامیاد، فرهنگ قرآنی قرار می
نوش کریمی تحت راهنمایی محمـدعلی نامه پريخصوص تبیین مبانی فلسفی منطق فازي پایان

هـاي چنـد   باشد. او ضمن بیان این که منطق فـازي تعمیمـی از منطـق   می1382اي در سال اژه
ترین اصل فلسفی منطق فازي بـه حسـاب   ارزشی است با فرض مشکک بودن صدق که اساسی

آید. کریمی ضمن تشریح ابعاد منطق فـازي بـه   آید در صدد حل پارادوکس سوریتس بر میمی
دهـد  ق فازي از جملـه هـاك پرداختـه و بـه انتقـادات وي پاسـخ مـی       بیان دیدگاه منتقدان منط

).1382(کریمی، 
بر کارآیی این منطق در خصوص تبیین مفاهیم » قرآن و منطق فازي«آرش ضیایی در مقاله 

ورزد و در نتیجه در هر عصـري از ابعـاد   هاي مختلف تاکید میها و مکانقرآنی در گستره زمان
). حسـن خـادمی زارع و   164-163: 1389شـود (ضـیایی،   رداشـته مـی  اعجازآمیز قرآن پـرده ب 

» هاي فازي در قرآن کریمشناسایی و تحلیل کاربرد منطق و سیستم«محمدباقر فخرزاد در مقاله 
هاي متعددي است و بخشی از مفاهیم و حقایق قرآن دارند که قرآن کریم متضمن منطقبیان می
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است و البته منطق فـازي قابلیـت تبیـین تمـامی حقـایق و      فقط از طریق منطق فازي قابل تبیین 

طلبـد (خـادمی زارع،   معارف قرآنی را ندارد بلکه هر قسمت از آن منطـق خـاص خـود را مـی    
سیستم خبـره فـازي در تعیـین    «). زاهدي، کاهانی و مینایی نیز در مقاله 92-79: 1391فخرزاد، 

پردازند و بر اسـاس آن اظهـار   لم رجال میبه قابلیت سیستم فازي در حوزه ع1»اعتبار احادیث
دارند که منطق فازي قابلیت تبیین مفهوم نسبی وثوق و اعتبار راویـان احادیـث را دارد و در   می

تـوان دربردارنـده درجـات متفـاوتی از اعتبـار و صـحت دانسـت        نتیجه احادیث مختلف را می
).2008(زاهدي، کاهانی و مینایی،
بـه تشـریح جایگـاه منطـق     2»یقت، فرهنگ امریکا و منطق فـازي حق«دان سیمون در مقاله 

نسـبیت  «کند که اگر تصور کنیم پردازد و بیان میفازي نسبت به مدرنیسم و پست مدرنیسم می
شود همان نسبیت گرایی حاکم بر پست مدرنیسم که در منطق فازي مطرح می» و مشکک بودن

با پست مدرنیسم کامال متفاوت اسـت و نتیجـه   ایم زیرا مبانی منطق فازي است دچار خطا شده
گرایـی پسـت   گیرد که منطق فازي درصدد ایجاد تعادل بین کلی نگري مدرنیسـم و نسـبیت  می

).435-430: 2006مدرنیسم است (سیمون، 
با توجه به مطالعاتی که در حوزه منطق فازي و مفاهیم قرآنی صورت گرفته اسـت مفهـوم   

العات، به روشنی مورد مداقه قرار نگرفتـه اسـت و چـه بسـا تصـور      ایمان در این مقاالت و مط
توان بین مرز کفـر  گیرد و نمیشود که درجات ایمان در قرآن در مقابل درجات کفر قرار میمی

و ایمان را تحدید کرد. مقاله حاضر در ضمن مباحث آتی به ابعاد این امر خواهـد پرداخـت تـا    
هاي مبنایی مشخصی دارد و یدگاه پلورالیسم دینی تفاوتمشخص گردد دیدگاه منطق فازي با د

تـوان  گیرد و نه درجات کفـر و از ایـن رو نمـی   درجات ایمان در مقابل درجات اسالم قرار می
از این رو ضروري است بعد از تبیین پلورالیسم دینی و منطق فازي را دو روي یک سکه نامید.

» ایمـان «ی، مبانی پلورالیسم، معنا و گسـتره واژه  هاي دین پژوهمنطق فازي و مروري بر گرایش
در آیات قرآنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

فازياعدادمبانی منطق فازي و
مثـال منطـق فـازي را ابـداع کـرد و بـا     زادهلطفیلطفعلی عسگرزاده مشهور بهرپروفسو

انسانقدبلنديمنحنی،یکدر) وي173-178(کاسکو، .نمودانسان آن را تبیینقدمجموعه
قـد، اندازههربرايمنحنیایندرنامید.» عضویتمنحنی«نمودار را اینوکشیدتصویربهرا

1 Fuzzy Expert System in Determining Hadith Validity
2 Truth, American Culture, and Fuzzy Logic
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و یا » بلند قد استA«یا ارزشیدومنطقاست. درشدهنظر گرفتهدرعضویتاندازهیادرجه

»Aـ .نـدارد وجـود گـزاره دوایـن بینو حد فاصلی» قد نیستبلند تـا  A«کـه  سـت نیینچن
کهگرفتنظردرراعضويتواننمی». تا حدودي بلند قد نباشدA«و » حدودي بلند قد باشد

کرد.قد تصوربلندغیرهموقدبلندراآنهم
خـود  مصـادیق بریکسانطوربهکهشوندمیتعریفايگونهبهاعدادارزشی،دوتفکردر
و دانسـت یککمتریاتریکدیگر،مصداقازراکیازمصداقیتواننمیمثالًکنند؛میصدق

فازي نیز،اعدادفازي،منطقدر.نمودمطرحراايواسطهنادرستودرستمیاناساساینبر
بـه  متریکطولبهرایلهم3کنید:توجهمثالاینبهبحثشدنروشنبراي.شوندمیتعریف

.کنیممیجدادقت

راهابسیار دقیق میلهابزاريبااکنون.هستند» یک متر«مفهوم مصداقهامیلهاینازیکهر
بهسومو میلهنانومتر10اندازهبهدوممیلهنانومتر،1اندازهبهاولمیله.کنیممیگیرياندازه
راهـا فاصـله شـود، بررسـی تـر دقیقابزاريبااگر.دارندفاصله» متریک«با نانومتر20اندازه

اولمیلهاما؛هستندمتریکمصداقها،میلهاینازیکهر.نمودارائهترواقعییانیبباتوانمی
شـود، کمتـر » یـک «با فاصلهچقدرهر.اندآنمصداقکمترترتیببهسومودوممیلهوبیشتر
بـه یـک را عـدد مثـال، ایـن بـه توجهبااکنون.شودمیبیشترنیزمتریکمفهومصدقمیزان
مثالً عدد ؛ شودشاملمتفاوت،صدقمیزانباراآنبهنزدیکاعدادکهکنیممییفتعرايگونه

2

د عدیک،درصد50، 1
4

تعلـق » یـک «بـه عـدد تریننزدیک...واستیکدرصد1،25
یوسـته بـه شـکل زیـر     توان این مفهوم رادر غالب دو منحنی بـه هـم پ  می.دارندآنبهبیشتري

نمایش داد.

100

میزان صدق

1
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بـا  گـزاره یـک مـدلول کـه زمانیکهاستباوراینبرفازيمنطقمطالب،اینبهتوجهبا

ودرصـد 2زیـاد، خیلیحدودي،کامل تاطوربهتواندمیگزارهاینشودمیسنجیدهواقعیت
و دیگـران، است. (کلـر ارزشیچندمنطقینگرش،ایناصطالحدروباشدکاذبیاصادق...

.استتفاوتمآنکذبوصدقدرجهواقع،باآنتطابقمیزانبه) بسته170

حدوديتاوصادق(Degree)اي درجهتاتواندمیفازينگرشدرايگزارههربنابراین
همـان مطلباین. استشدهپذیرفتهفازيمنطقدراصلیکمثابهبهمسألهاین.باشدکاذب

.گرددمیمطرح» استتشکیکیچیزهمه«اصل بافازيمنطقدرچیزي است که

مطـرح بشـري معـارف ازخاصـی محدودهدررافازيمنطقان فازي،پردازاگر چه نظریه
ازخاصـی انـد، امـا حـوزه   پذیرفتهمعارفتمامیدرمنطقیمثابه ابزاريبهراآنوسازندنمی

چنین خصلتی را ندارند. بشريمعارفباشد و تمامیبشري چند ارزشی و پویا میهايمعرفت
دي است که منطق فازي از ظرفیت تبیین ابعاد مختلـف آن  ها از جمله موارتعیین مدلوالت واژه

باشد.برخوردار می

پژوهینسبت سنجی منطق فازي با رویکردهاي دین
بحث درباره وحدت و کثرت دین و حقانیت ادیان مختلف، از مسائل مهم در حـوزه دیـن   

و پژوهی و فلسفه دین اسـت کـه همـاره مـورد توجـه متفکـران و دیـن شناسـان بـوده اسـت          
رویکردهاي متمایز در این حوزه به سه دسته قابل تقسیم است:

3دیدگاه انحصارگرایی دینی–1

)کثرت گرایی(4دینیدیدگاه پلورالیسم–2
5گرایی دینیدیدگاه شمول–3

انحصارگرایی دینی
انحصار گرایان معتقدند رستگاري، کمال یا هر چیز دیگري کـه هـدف نهـایی دیـن تلقـی      

آید. منحصرا در یک دین خاص وجود دارد، یا از رهگذر یک دین خاص به دست میشود، می
ادیان دیگر نیز حامل حقایقی هستند، اما منحصرا یک دین حق وجود دارد که راه رسـتگاري و  

3 Religious Exclucivism
4 Religious Pluralism
5 Religious Inclusivism
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نهد؛ بدین ترتیب پیروان سایر ادیان، حتی اگر دیندارانی اصـیل و بـه   رهایی را پیش روي ما می

توانند از طریق دین خود رستگار شوند، بلکـه بـراي نجـات    ر باشند، نمیلحاظ اخالقی درستکا
الاکراه فی «از این دیدگاه آیه شریفه .این گونه افراد باید یگانه راه رستگاري را به ایشان نمایاند

توان هر دینی را انتخـاب  به این معنا نیست که دین خدا در هر زمانی متعدد است و می» الدین
.)330–334کرد (مطهري، 

پلورالیسم دینی
براساس دیدگاه پلورالیسم دینی همه مذاهب همزمان از حقانیت و نجات بخشـی یکسـانی   

هاي گوناگون و گاه متناقض همـه مـذاهب را بـه طـور یکسـان      برخوردارند. این دیدگاه آموزه
تلـف  دانند و تفاوتی بـین مـذاهب مخ  صحیح و همچنین پیروان همه مذاهب را، اهل نجات می

قائل نیست. این رویکرد معتقد است که یک واقعیـت متعـالی و یـا حقیقـت مطلـق در خـارج       
دهنـد  شوند، تفسیرهاي مختلفی از آن به دست میها با آن روبرو میوجود دارد که وقتی انسان

ها صحیح است و آنچه مهم است، مواجه با این واقعیت متعالی است، نه تفسـیرهاي  که همه آن
ن. براساس این دیدگاه پیروان هیچ دینی نباید تفسـیرهاي خـود را از ایـن واقعیـت     مختلف ازآ

).45رسد (هیک،متعالی، مطابق واقع بدانند، بلکه باید بگویند براي ما چنین به نظر می
هـاي  پردازد، با الهـام از یافتـه  پلورالیسم دینی، آنگاه به تبیین کیفیت قرائت از متن دینی، می

هـاي گـادامر در ایـن عرصـه، فهـم      تیک و به خصوص با بهره برداري از اندیشـه عالمان هرمنو
داند؛ و مفسر را در فهم مراد متن و مولـف،  مستقل و بی طرف از متن و مولف را غیرممکن می

).289داند (نجفی،ها و همین را راز تکثر میفهمها و پیشزندانی پیشداوري
گرایی دینیشمول

هاي دینی، متعارض و ناسازگار اسـت حـال   پلورالیسم دینی کثرتموضوع بحث در مسئله
هاي دینی نامتعارض، از بحث مربوط به تکثر گرایی دینی خارج بـوده و در حـوزه   که کثرتآن

گیرد. از این رو دیدگاه شـمول گرایـی منجـر بـه بحـث از حـق و باطـل،        گرایی قرار میشمول
شود.تفاهم یا تنازع در حیات اجتماعی میرستگاري و عدم رستگاري در حیات اخروي و 

شمول گرایی بر حقانیت یک دین تأکید دارد و از سوي دیگر معتقد است که خداوند لطف 
توانند رسـتگار  ها متجلی کرده است و به همین دلیل، همه میو عنایت خود را براي همه انسان

از طرفـداران ایـن دیـدگاه    شوند؛ هر چند از اصول اعتقادي دینِ حـق چیـزي نشـنیده باشـند.    
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متکلم کاتولیک یاد کرد و بر این باور است که روح خداوند بـر زنـدگی   6توان از کارل رانرمی

ها تـأثیر خداونـد را   گذارد؛ حتی اگر آناند تأثیر میمؤمنانی که در سایر ادیان به عبادت مشغول
).417-415در قالب اصطالحات مسیحی درك نکنند (پترسون،

شناسی مفهوم ایمان در قرآنتبار
که چه حالـت و مفهـومی در ایمـان نقـش کلیـدي      ن اسالمی و غربی با توجه به اینامتفکر

که برخی از متفکـران غربـی، ایمـان را    اند. چناندارد، تعاریف گوناگونی را براي آن بیان نموده
اي از و عــده) 16انــد (رخشــاد،)، معرفــی نمــوده16(ایزوتســو،»بســتگی واپســیندل«همــان 

اند.یاد کرده»باور قلبی به امر قدسی«اندیشمندان اسالمی از آن به 
ا الذین آمنوا أمنوا بـاهللا و رسـوله و   یهیا ا«از سوره نساء 136ن مختلف در تفسیر آیه امفسر

انـد  نظرات مختلفی را عنوان داشـته » الکتاب الذي نزَّل علی رسوله و الکتاب الذي أنزلَ من قبلُ
تفسـیر  ؛1/100،تفسـیر شـبر  ؛3/357،التبیـان ؛3/130،منهج الصادقین؛6/93،مع البیانمج(

باشیم. شاهد اختالف نظر در خصوص علت ذکر آمنوا بعد از کلمه آمنوا می) و2/460،کاشف
ن، نظریه متقنی را مبنی بـر وجـود مراحـل    ابندي نظرات سایر مفسرعالمه طباطبائی ضمن جمع

ائه داده است که نظریه ایشان مبناي بررسی مفهـوم، مراتـب و درجـات ایمـان در ایـن      ایمان ار
باشد.مقاله، می

عالمه طباطبائی با توجه به مدلوالت و لوازم معنایی واژه ایمان در قرآن، تعاریف گوناگونی 
کـرده  و به معنـی امنیـت دادن تلقـی    » امن«را براي ایمان بیان کرده است. وي ایمان را از ریشه 

تواند باورهاي خـود را از گزنـد شـک و   است؛ به این دلیل که مؤمن در پرتو ایمان خویش، می
). از نظر ایشان با توجه به این که ایمان منتهی بـه  15/145طباطبایی، (تردید در امان نگاه دارد 

وحـدانیت  شود، اعتقاد به خداوند، تصدیق بهاذعان و تصدیق به چیزي با التزام به لوازم آن می
الجمله از ایشـان، از لـوازم   اند همراه با پیروي فیچه که پیامبران آوردهاو، پیامبران، قیامت و آن

). عالمـه در سـخنی دیگـر،    15/6و9/491در فرهنگ قرآن است (همـان،  » ایمان«معنایی واژه 
است کـه بـراي   جایگاه ایمان را قلب انسان معرفی کرده بدین معنا که ایمان عقد و حالتی قلبی 

) و اثر یا صفتی اسـت کـه در دل مـؤمن واقعـی تحقـق      15/145آورد (همان، مؤمن امنیت می
).1/56یابد (همان، می

6 Karl Rohner
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دانـد و التـزام بـه لـوازم و آثـار عملـی آن را ضـروري        عالمه ایمان را صرف اعتقـاد نمـی  

ن اسـت کـه خـود    هاي ایمـا البته نوعی آرامش و سکون خاص در نفس نیز از مؤلفه، شماردمی
نتیجۀ التزام عملی نسبت به لوازم آن است. در مجموع، وي معتقد است که ایمان به خدا صرف 
این نیست که انسان بداند و درك کند که خدا حق است؛ بلکه آثار عملـی بایـد بـر آن مترتـب     

شود.
تصـدیق  ها برخاسـته از قـول و  از نگاه عالمه، ایمان امري معقول است و براي بیشتر انسان

باشد. عالمه بر این باور است که ایمان بـراي شـمار بسـیار انـدکی از     نظري همراه با تسلیم می
آید؛ آن هم کشف تام. او ایمان حقیقـی را واقعیتـی   خواص از طریق کشف و شهود حاصل می

داند که قابل افزایش و کاهش است. به باور او ایمـان فعلـی اختیـاري    تشکیکی و ذومراتب می
ترین فضیلت انسانی است که آدمـی در پرتـو عقـل و اراده خـویش     و در عین حال، عالیاست 

چنین وي ماهیت ایمان را امري نفسانی و قلبـی دانسـته و معتقـد    تواند بدان دست یابد. هممی
آثـار  است تا هنگامی که انقالبی باطنی در نفس انسان رخ ندهد نتیجه به بـار نخواهـد آمـد و    

).11/354و 374-2/373و رفتار آدمی ظاهر نخواهد گشت (همان، ایمان بر جوارح 
توانـد بـر   روایتی که از امام رضا علیه السالم در باره حقیقت ایمان نقل شده است نیـز مـی  

فرماید کـه حقیقـت ایمـان    مشکک بودن مقوله ایمان داللت تفسیر گردد. ایشان در این باره می
فت را دارا باشد: بصیرت در دین داشته باشد و در زندگی گردد تا این که سه صبنده کامل نمی

)379ها صبور باشد. (القیومی، میانه رو بوده و در مصیبت

پلورالیسم و ایمان
هـاي تفکـر   ها و از جمله راهپلورالیسم که در تالش براي محتمل و مساوي دانستن کلیه راه

رآن، دین یا حق است و نجات دهنده و دینی است با منطق قرآن کریم سازگار نیست. از نگاه ق
اوصاف دین حق از نگاه قرآن چنین است:.کمال آفرین؛ و یا باطل است و گمراه کننده

دین حق، آن است که وجود متعالی حق، آن را براي هدایت و نجات انسان فرو فرستد -1
ن خداونـد  و همچون آبی زالل از آبشخور وحی خداوندي نشأت گرفته باشد و تمامی آن، از آ

باشد.
دین حق، آن است که بر ادیان باطل، غالب آید و روح توحیدرا در مصاف روح شرك، -2

پیروز گرداند.
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هاي عملی و اجتماعی آن برآمده از نظام اعتقـادي  دین حق آن است که احکام و آموزه-3

.متشکل از عقیده به خداوند و روز قیامت باشد
نمایـد و نهـاد   انسان را به حق دعوت میدین حق، آن است که منسوب به حق است و-4

انسان بر اساس چنین دینی سرشته شده است و همیشه ثابت و زوال ناپذیر است.
دین باطل، دین یا ایمانی است که از هواي آدمیان و برتري جویی طاغوتیان، نشأت گرفتـه  

ینـی فطـري، در بـیم دسـت شسـتن      زند که در مواجهه بـا د اشت. قرآن دین فرعون را مثال می
).32-31مردمان از دین او و اقبال آنان به دین توحیدي بود (نجفی، 

پردازد و مفهوم ایمان آنگاه تثبیـت  قرآن کریم به صراحت به مرزبندي بین ایمان و کفر می
ن بندي قرآاي حضور نداشته باشد بنابراین در تقسیمآن (کفر) در چنین صحنه» غیر«شود که می

آسـا ایـن   شاهد دو صحنه متنازع و غیرقابل جمع هستیم. آیات سوره کافرون به ایجازي معجزه
).6: (کافرون» لکم دینکم و لی دین«کند که مورد را بیان می

گرایی دینی و ایمانمنطق فازي، شمول
باشـد، حقانیـت کلیـه    رویکردي که منطق فازي قادر به تبین جزئیات آن مـی درقرآن کریم 

هاي زیـادي بـین ادیـان و پیـروان آنـان      که تفاوترغم ایندیان الهی را بیان داشته است و علیا
وجود دارد، انسان را در وادي ایمان بالتکلیف و سردرگم رها نساخته است از این رو قرآن هر 

داند بلکه آنگاه که آیینی در حوزه دین قابل تعریـف باشـد براسـاس منطـق     دینی را بر حق نمی
دهد و از این روست که واژه اسالم در معناي عام خود به تمـام  ي به آن میزانی از اعتبار میفاز

کند به همین دلیل در رابطه با جایگاه افراد نسـبت بـه اعتقـادات و احکـام     ادیان الهی اشاره می
الهی شاهد سه گروه کافر، مسلمان و مؤمن هستیم کـه البتـه خـود اسـالم و ایمـان، مشـکک و       

تـوان  درجات متعددي است که متعاقبا بیان خواهد شد. لذا زمانی از درجات ایمـان مـی  داراي
صحبت کرد که فرد وارد حوزه اسالم به معناي عام آن شده باشـد و بـین کفـرو ایمـان امکـان      

جمع وجود ندارد.
دهد در مرحله اول از پیروان سایر ادیان منطق فازي در دو مرحله کارایی خود را نشان می

) 113:آل عمران»(.مِّنْ أَھْلِ الْکِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ یَتْلُونَ آیَاتِ اهللا..«...کند الهی به عنوان مؤمن یاد می
انـد و صـرف چنـین ایمـان و     اي از حقیقـت بـرده  که براساس آن هر کدام از ادیان الهـی بهـره  

ی صرف این اقدام کافی نبوده شود تا آنان در مسیر حق قرار گیرند ولاعتقادي اگر چه باعث می
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لُ  ...«بایست با ایمان آوردن به احکام قرآن مسیر تکاملی خود را کامل نمایند. و می نَ أَهـآم لَوو

 م رًا لَهـتَابِ لَکَانَ خَیاز ایـن رو رهیافتگـان ایـن گونـه مـذاهب دیگـر       110:(آل عمـران »...الْک (
نْ أَھْـلِ الْکِتَـابِ آمِنُـوا     «...کنند. یکیشان را در روي آوردن به اسالم دعوت مهم وَقَالَت طَّائِفَةٌ مـِّ

). بر اساس چنـین منطقـی اسـت کـه     72:(آل عمران» بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَجْهَ النَّھَارِ...
و طعـام الـذین أوتـوا الکتـاب    «کند. نحوه تعامل مسلمانان با آنان و رابطه زوجیت معنا پیدا می

).5: مائده»(حلّ لکم
پـردازد. تمـامی   منطق فازي در مرحله دوم به تعیین جایگـاه ایمـان در بـین مسـلمانان مـی     

اي از ایمان را کسب کنند ولی هر فردي با صـرف  توانند بهرهمسلمانان با اسالم آوردن خود می
فرماید: ب میشود از این رو قرآن، خطاب به این گروه از اعرااسالم آوردن مؤمن محسوب نمی

ایم و هنـوز  ایم بلکه بگویید که ما اسالم آوردهکه شما نگویید که ما مؤمن هستیم و ایمان آورده
هاي شما نشده است.ایمان داخل قلب

ـ    ...« ی قُلُ انُ فـ خُلِ الْإِیمـد ّا یـلَمنَا ولَمن قُولُوا أَسلَکنُوا وتُؤْم نَّا قُل لَّمآم رَابالْأَع قَالَتوبِکُم... «
)14: (حجرات

هـاي متعـدد، در   بنابراین مشخص است که هر فرد تازه مسلمانی بـدون کسـب شایسـتگی   
باشد از این رو بایـد  شود و قادر به کسب باالترین مرحله ایمان نمین محسوب نمیازمره مؤمن
ـ  » مفهوم ایمان«گفت که  ه عنـوان  فقط بر اساس منطق فازي آنگاه قابل توجیه است که ایمـان ب

حقیقتی واحد ولی با درجات متعدد در نظر گرفته شود و این حقیقت واحـد داراي درجـات و   
ترین درجه ایمـان قـرار دارد و در طـرف    باشد که در یک طرف آن باالترین و کاملمراحلی می

توانـد  تـرین مرحلـه اسـالم مـی    گیرد که بعد از پـایین دیگر آن ایمانی ناقص و حداقلی قرار می
شود.کسب

هایی است که نه به آن تمامیت است و نه به ایـن نقصـان؛   اما در میانۀ این دو، جایگاه ایمان
کنـد و  ن راستین را بهشـتی مـی  اگراید. کلیت ایمان، مؤمنبلکه از طرف نقص به سوي کمال می

ایمان تام و کامـل در . بخشدمراتب آن، درجات گوناگون آنان را در پیشگاه خداوند فعلیت می
گویند که پروردگارا مـا را بـه   ن واقعی نمیاو به همین دلیل، مؤمننگاه عالمه، ایمانی نافع است

گویند مـا را برگـردان تـا عمـل     دنیا برگردان تا ایمان بیاوریم و عمل صالح انجام دهیم بلکه می
صالح انجام دهیم.

رسـند؛  به آن نمـی که جز شمار بسیار اندکی از مردم ایمان کامل همان توحید خالص است
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کرد تا آنان به این مرحله و آور نیستند، هر چند پیامبر اسالم بسیار تالش میاما اکثر مردم ایمان

هـا در تنـدباد حـوادث تکـان     درجه از ایمان دست پیدا کنند. گذشـته از ایـن برخـی از ایمـان    
تـرین بـادي زایـل    بینـیم کـه بـه مالیـم    روند، ولی بعضی دیگر را مـی خورند و از بین نمینمی
گردند.اي نابود میترین شبههشوند و یا با سستمی

دهد رویکـرد عالمـه   آنچه که کارایی منطق فازي را در تبیین مفهوم ایمان در قرآن نشان می
باشد.به طرح مراحل چهارگانه اسالم و ایمان می

.خداوند اسـت در اندیشه عالمه، اسالم دینی است فطري که طریقش تسلیم شدن در برابر 
). به فرموده ایشان، همین اسالم است کـه بـه پیـروان    19: (آل عمران» ان الدین عنداهللا االسالم«

دهد، براي زندگی خود، محیط ایمان و اسالم و جامعه تقوا را انتخاب کنند زیرا خود دستور می
دارد.اسالم هیچ مطلب حقی را پوشیده نمی

مان و اسالم پیوندي ناگسستنی وجود دارد، به طوري که هر از نگاه عالمه طباطبائی میان ای
نخستین مرتبه اسالم، بر زبـان آوردن شـهادتین   .اي از ایمان را در پی داردمرتبه از اسالم، مرتبه

: و پذیرش ظواهر اوامر و نواهی دینی است، خواه مخالف قلب باشـد یـا موافـق آن (حجـرات    
خستین مرتبه ایمان یعنی اعتقاد و اعتراف قلبی به مضمون ) که همراه با این تسلیم ظاهري، ن14

جا که ممکن شهادتین قرار دارد و از لوازم آن، عمل به اکثر احکام فرعی اسالم است. البته از آن
است مؤمن به همۀ اعتقادات راستین دینی راه نیابد، امکان دارد ایمان او با شرك آمیختـه شـود.   

).106: (یوسف» و ما یؤمن اکثرهم باهللا االّ هم مشرکون«ه در قرآن آمده است: کچنان
باشد که اسالم، تسلیم و انقیاد قلبی به حقیقت الوهیت خدا و اعتقادات حق میمرحلۀ دوم

بقـره بـه خـوبی    208زخـرف و  69الزمۀ آن انجام اعمال صالح است. به این مرتبـه در آیـات   
شود، یعنـی یقـین بـه    مرتبۀ ایمان نیز ظاهر میدومین، تصریح شده است. به موازات این اسالم

خدا و اموري که در پیوند با اوست.
سومین مرحلۀ اسالم این است که مؤمن پس از آراسته شدن به اخـالق الهـی، سـایر قـواي     

که گویی در حین پرسـتش،  گیرد. چناناش تسلیم و در راستاي پرتوهاي خدایی قرار میحیوانی
چنـان عبـادت کـن    » ا اباذر اعبد اهللا کأنک تراه فان لم تکن تراه فانّه یـراك ی«بیند. خدا او را می

بیند.بینی او تو را میبینی اگر تو او را نمیخدا را که گویی او را می
شود و او بـه  در همین مرحله از تسلیم است که گاه عنایات ویژة الهی شامل حال انسان می

مؤثري جز خدا نیست. چنین امري افاضۀ الهی است که کند که در عالم، هیچ عیان، مشاهده می
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شود و تمامی حـاالت بنـده   به ارادة انسان وابسته نیست. در مرحلۀ چهارم این حالت فراگیر می

أَلَا إِنَّ أَولیاء اللَّه ...«گیرد: گیرد این جاست که امنیت و آرامش تمام زندگی او را فرامیرا فرا می
)؛ بـر طبـق آیـه دوم،    62-63: یونس»(الَّذینَ آمنُوا وکَانُوا یتَّقُونَ،م ولَا هم یحزَنُونَلَا خَوف علَیهِ

اهللا یقـین دارنـد و   اآرامش یافتگان کسانی هستند که به عدم استقالل و وابستگی خود و ماسـو 
ها را محـزون  آنکند، از این رو، هیچ حادثۀ ناگواري دانند هیچ سببی جز به اذن خدا اثر نمیمی

کند.نمی
گوید ایمـان  عالمه عالوه بر پیوند میان ایمان و اسالم به تفاوت این دو نیز اشاره نموده، می

معنایی است قایم به قلب ولی اسالم معنایی است قایم به زبان و جوارح.
در ایــمان بـود در کـوي عقبـی/ در اسالم باشد سوي دنیا 

جا رسی زین هر دو بگذر.بکوش آن/رتروراي هر دوآن راهی است ب

ایمان نجات بخش از دیدگاه عالمه طباطبایی و امام خمینی
عالمه طباطبایی و امام خمینی مباحثی را در خصوص دیـن حـق و فلسـفه نجـات مطـرح      

گردد و بـه عبـارت   گیري از منطق فازي، تبیین و توضیح آنان بهتر فراهم میاند که با بهرهنموده
شود.گرایانه دینی آنان از ایمان، نجات بخشی در دین خاصی منحصر نمیا تفسیر شمولدیگر ب

بـه آیـین   (کسـانی کـه   «فرمایـد:  سوره بقره که مـی 62عالمه طباطبایی با توجه به مفاد آیه 
به خـدا و  )راستین(و یهود و نصارا و صابئین، هر گاه ایمان )مسلمانان(اند ایمان آورده)اسالم

اند، اجر و پاداش آنـان نـزد خـدا محفـوظ بـوده و نـه از       داشته و عمل صالح انجام دادهقیامت 
دارد که از این آیه حجیت ، اظهار می»باشندعذاب قیامت بر آنان بیمی است و نه اندوهگین می
شود و خود را مسلمان یا یهودي یا نصـرانی  اعتبار ادیان یاد شده، در عصر رسالت استفاده نمی

ی نامیدن به تنهایی مایه نجات و رستگاري نیست. نجات و رستگاري در گـرو دو چیـز   یا صابئ
). عمل صالح در هر 1/193است: ایمان حقیقی به خداوند و روزقیامت و عمل صالح (المیزان، 

سوره 13زمانی در گرو پیروي از شریعت الهی مخصوص آن زمان است. وي نیز در تفسیر آیه 
دانـد و  هاي انبیاء مذکور در این آیه مینی و الهی را منحصر به شریعت) شرایع آسما8شوري (

دارد کـه بـا نـزول شـریعت اسـالم، شـریعت       هم چنین در خصوص حقانیت ادیان اظهـار مـی  
حضرت مسیح علیه السالم منسوخ گردیده و شریعت اسالم، یگانه شریعت آسـمانی اسـت کـه    

)67-3/64ئی، باید معیار و مبناي زندگی بشر باشد (طباطبا
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تواند حاکی از دیدگاه انحصارگرایی دینی مرحوم عالمه باشد اما از اگر چه مطالب فوق می

زند و بـر ایـن   شود که وي ایمان و دین را با عقالنیت و تعقل پیوند میطرف دیگر مالحظه می
ادل اي که قرار گیرد مالزم عقل اسـت و میـزان ایمـان هـر فـرد معـ      اساس، ایمان در هر مرحله

عقالنیتی است که وي در این زمینه از این توانایی خود استفاده کرده و آن را به کاربسته اسـت.  
از این رو اگر فردي حقانیت دینی غیر از اسالم را مسلم بپندارد و مخالفت وي بـا آن ناشـی از   

ت عناد و لجاجت نباشد و با توجه به همان دین مورد قبول خود، به انجـام اعمـال صـالح همـ    
گمارد، اگر چه به صراط مستقیم دست نیافته است اما از آنجا که او در این امر مقصـر شـناخته   

) و شفاعت خداونـد در صـورتی شـامل    28-1/26شود اهل نجات خواهد بود (طباطبائی، نمی
شود که لیاقت داشته باشند، علل و اسباب آن را فراهم کنند و اعمالی انجام دهنـد  حال افراد می

کننـدگان) اعمـال صـالح اسـت کـه      زد خداوند پسندیده باشد. یکی از این شفعاء (شفاعتکه ن
بر این مبنا اگر هـر کـس بـه وظیفـۀ     .)28-1/26گردد (طباطبائی، سبب رستگاري و نجات می

انسانی، اخالقی و شرعی خود عمل کند، در حقیقت راهی را انتخاب کرده است که سرانجام او 
.ها در آغاز با یکدیگر تفاوت دارندساند، گرچه راهررا به راه اصلی می

توان گفت کـه  با توجه به جایگاه عقل در بینش استداللی عالمه طباطبایی و امام خمینی می
تـوان در سـخنان امـام خمینـی یافـت کـه وجـه مشخصـه         تفصیل اندیشه مرحوم عالمه را مـی 

اهل مقصر است. امام خمینی معیـار  گرایی امام خمینی مبتنی بر تفکیک جاهل قاصر از جشمول
داند و از این رو جهـل  ایمان و نجات بخشی افراد جامعه بشري را در گرو حکم عقلی آنان می

گردد و در باره نقش جهـل قاصـرانه خـواص و عـوام     مرکب کفار مانع از سوء عاقبت آنان می
دارد:کفار در عاقبت آخروي آنان، اظهار می

شان آشـکار اسـت؛ زیـرا    وام آنان نسبت به وظایف و تکالیف الهیاما قاصرانه بودن جهل ع
آنان در باب مذاهبی که بر خالف مذهبشان باشد نیندیشـیده؛ بلکـه نظیـر عـوام مسـلمانان بـه       

صحت مذهب خود و بطالن دیگر مذاهب قطع دارند.
همان گونه که عوام به سبب تلقین و نشو در محیط اسالمی بدون آن کـه احتمـال خالفـی   

باشـند.  بدهند به صحت مذهب خود و بطالن سایر مذاهب قطع دارند، عوام آنان نیز چنین مـی 
شود کسی که قطع دارد از متابعت از قطع خود معذور است و عصیان و گناهی بر او نوشته نمی

شود؛ اما غیر عوام کفار اغلب آنان به سبب تلقینـاتی  و به خاطر تبعیت از قطع خود عقوبت نمی
ابتداي طفولیت به آنان شده و به سبب رشد در محیط کفر بر مـذاهب باطـل خـود جـزم     که از
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پردازند. عالم اي که هرگاه هر چه برخالف آنان گفته شود به رد آن میداشته و معتقدند به گونه

داند و بطالن حجت غیـر او  یهودي، نصرانی نظیر عالم مسلمان حجت غیر خود را صحیح نمی
ریات است؛ زیرا صحت مذهب او برایش ضروري است و احتمال خالف آن برایش نظیر ضرو

دهند. آري اگر در میان عالمان آنان کسی باشد که احتمـال خـالف بدهـد و از نظـر بـه      را نمی
حجت آن به سبب عناد یا تعصب خودداري ورزد، مقصر است؛ نظیر کسانی از علماي یهـود و  

که کفـار نظیـر مسـلمانان جاهـل بـه دو قسـم       نتیجه آناند؛نصارا که در صدر اسالم چنین بوده
شوند، به حکـم عقـل و اصـول    شوند: برخی قاصر یا مقصر باشند بر فروع عقاب میتقسیم می

).201-1/200باشند (امام خمینی، عدالت در مورد کافران نیز از همه جهات بر همین قیاس می

گیرينتیجه
ن و مصداق مؤمن را در قرآن کریم مورد بررسی قرار مقاله حاضر تالش نمود تا مفهوم ایما

دهد. با مد قرار دادن منطق فازي در تعیین حوزه مفهوم و مصداق ایمان مشـخص گردیـد کـه    
باشد ولی بدین معنی نیست که هر فردي بـا  اي است که داراي درجات مختلفی میایمان مقوله

د به خداوند مرز ورود بـه حـوزه ایمـان    ن محسوب گردد بلکه اعتقاااي در زمره مؤمنهر عقیده
نماینـد  باشد، بنابراین آنان که با تمسک به پلورالیسم دینی، نسبیت گرایی دینی را ترویج میمی

باشند. از طرف دیگر ایمان مقوله ثابت و الیتغیري نیست که فقط حکم به مورد تایید قرآن نمی
مراتـب مختلـف بـوده و واقعیتـی تشـکیکی      بود و یا نبود آن داد بلکه حقیقتی است که داراي 

است.
با پذیرش چنین مبنایی باید گفت که نحوه تعـامالت اجتمـاعی بـر اسـاس منطـق فـازي،       

هاي ایمانی مخاطب باید به نحوي عمل شود کـه  الگوي واحدي نداشته بلکه متناسب با ظرفیت
لحـاد و لجاجـت و عنـاد    دینـی، ا منجر به افزایش ایمان وي گردد نه این که او را به سمت بـی 

سوق دهد، از این رو، تبیین ایمان بر اساس منطق فازي باعث گسـترش دیـد افـراد و بـازبودن     
ها و دوري از تحجر و تنـگ نظـري و تعصـب در حـوزه دیـن و رفتارهـاي دینـی و        افکار آن

دیـان  گرایی دینی، قاصر دانستن اغلب پیروان سـایر ا شود و با معتبر دانستن شمولاجتماعی می
شود و مادام کـه عنـاد و لجاجـت آنـان بـه اثبـات نرسـیده باشـد         به عنوان اصل اولیه تلقی می

بایست با مبنا قراردادن جذب اکثري، تعامل با آنان را در اولویت قرار داد.می
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