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 يها  تعریف،... وی، فقهیشناس ، فرقهي، تفسیری متون کالميجا  يدر جا
، اقرار، یها، تصدیق قلب  این تعریفۀدر مجموع. شود ی از ایمان دیده میگوناگون

ها از   که هر یک از تعریفيا  به گونه، هستندی اصليها عمل و معرفت، کلید واژه
  .یک یا چند کلید واژه شکل گرفته است

 ایفا ی گوناگونيها ن، نقشیند تعریف ایماآها در فر  این کلید واژههر یک از
 اثر و کاشف ایمان  گاه یک کلید واژه، تمام ایمان و گاه جزء و یا شرط یا.کند یم

 نکردن میان این مفاهیم و واژگان سبب شده است تا يمرزبند. شود ی میتلّق
   .ارائه شود» ایمان «ي براي متعدديها تعریف

برخـی  : گویـد ت مـی  پنجم، عضد الدین ایجی از کالم نویسان اهل سـنّ         در قرن   
 گروهـی ایمـان را از افعـال جـوارحی معرفـی            شناسند،یمان را از افعال قلوب می     ا

  . خوانندکنند و شماري ایمان را مرکب از افعال قلوب و جوارح می می
را  ایمـان   اشـاعره و گروهـی  )الـف : شـوند یگروه نخست به سه دسته تقسیم م  

) ج. خواندمان را معرفت به خدا می   جهم بن صفوان ای    )ب. دانندتصدیق خاص می  
  .کنند هاي پیامبران معرفی می ایمان را معرفت به خدا و آوردهگروهی از فقها

 کرامیه ایمان را گفتن شهادتین      )الف: شوندگروه دوم نیز به سه دسته تقسیم می       
. داننـد را انجام مطلق طاعات می      ایمان  خوارج، عالف و عبدالجبار    )ب. شناسندمی
 جبائی و فرزندش و بسیاري از معتزله بـصره ایمـان را انجـام طاعـات واجـب                )ج

  . کنندمعرفی می
ن را تـصدیق بـا    ابوحنیفه ایمـا )الف: شوندز به دو دسته تقسیم می    گروه سوم نی  

 تـصدیق،    پیشینیان مانند ابن مجاهد و اهل حـدیث ایمـان را           )ب. داندتین می دشها
  . خواننداقرار و عمل به ارکان می

ایمـان بـه فعـل    اصلی تعریف  سه   یاد شده برآمده از      به باور ایجی هشت نظریۀ    
  )8/323 ،ایجی. (قلبی، جوارحی و مرکب از قلبی و جوارحی است

 شش و هفت هجري، فخر رازي تعاریف اصلی ایمان را از سه تعریـف  در سدة 
   ؛دهدبه چهار تعریف افزایش می

  .  ایمان از افعال قلبی است)الف
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  .  ایمان اقرار است)ب
  .  ایمان فعل قلبی و لسانی است)ج
  .  ایمان فعل قلبی، لسانی و جوارحی است)د

 تفسیر الکبیر از چهـار تعریـف یـاد شـده، بـیش از ده تعریـف بیـرون                 نویسندة
  )23-2/26، فخر رازي (.آورد می

تعاریف اصلی ایمان را سـه   شیعه، جستۀبردر قرن هفتم ابن میثم بحرانی متکلم  
بـه  . دهـد تعریف و تعاریف برآمده از این سه تعریف را تا پنج تعریف افزایش مـی            

باور او تنها پنج تعریف براي ایمان عرضه شده است، نه هشت تعریـف چنـان کـه          
 . یا بیش از ده تعریف چنان که فخـر رازي مـدعی آن اسـت               ،کندایجی گزارش می  

 )170/، بحرانی(
تعاریف اصلی ایمـان را چـون فخـر رازي چهـار            ; حلی مه عال ،ندر همین قر  

عالمـه  . (کـشد داند و دیگر تعاریف را از این چهار تعریـف بیـرون مـی             تعریف می 
  )329/حلی، 

د و گیـر  از فخر رازي الگـو مـی     ت،  ، تفتازانی دیگر متکلم اهل سنّ     در قرن هشتم  
فرعـی را بـه بـیش از ده تعریـف     تعاریف اصلی را بـه چهـار تعریـف و تعـاریف             

  )247-2/249، تفتازانی. (رساند می
دو قرن بعد، شهید ثانی دقت و وسواس منطقی خویش را در تعریف ایمـان بـه    

گذارد و با دسته بندي بسیار دقیق مباحث و بـا جـدا سـازي مفـاهیم از                نمایش می 
لی و کلیـدي  او تعـاریف اصـ  . دهـد  مصادیق، خود را مخالف افراد نامبرده نشان می   

ازي و تفتــازانی در مـورد تعــداد   فخـر ر دانــد و نظریـۀ یمـان را سـه تعریــف مـی   ا
 برآمـده از ایـن سـه    يهـا  ریـف  تع،پذیرد و افزون بر ایـن  اصلی را نمی يها  ریفتع

  .  نه پنج یا هشت یا بیش از ده تعریف،داندتعریف را هفت تعریف می
  : ی عبارتند از ایمان در نظرگاه شهید ثانهاي هفت گانۀ ریفتع

خرین شیعه و محقق طوسی، ایمان را از        ، گروهی از متقدمین و متأ     اشاعره) الف
  . کننددانند و آن را تصدیق قلبی معرفی میافعال قلوب می
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شناســند و آن را گفــتن شــهادتین کرامیــه ایمــان را از افعــال جــوارح مــی) ب
  .خوانند می

بـدالجبار نیـز ایمـان را از افعـال         ، پیشینیان معتزله، غالت و قاضی ع      خوارج) ج
  . داننددانند و انجام واجبات و مستحبات را ایمان میجوارح می

جوارحی بودن از  ابوعلی جبائی، ابوهاشم و شمار بسیاري از معتزله بصره نیز )د
  .خوانندکنند و انجام واجبات و ترك محرمات را ایمان میایمان دفاع می

یـشینیان چـون مجاهـد، ایمـان را از سـنخ افعـال        شماري از پ و  اهل حدیث  )  ه
شناسند و ایمان را تصدیق قلبی، اقرار لسانی و عمل بـه ارکـان         جوارح و قلوب می   

  . کنندمعرفی می
  .بیند ابوحنیفه نیز ایمان را تصدیق همراه با شهادتین می)و
 .ددان نصیر الدین طوسی ایمان را تصدیق به قلب و اقرار به لسان می            خواجه   )ز

  )53-55/،شهید ثانی(
.  تعریف نخست برآمده از تعریف ایمان بـه افعـال قلـوب اسـت              ،به باور شهید  

تعریف دوم، سوم و چهارم ریشه در تعریف ایمان به افعال جوارح دارد و خاستگاه     
  . تعریف پنجم، ششم و هفتم، تعریف ایمان به افعال قلوب و جوارح است

 ایـن   ،د با ایجـی و تفتـازانی وجـود دارد         تفاوت دیگري که در دسته بندي شهی      
.  ایشان تعریف ششم شهید ثـانی نیامـده اسـت   هاي ریفاست که در هیچ یک از تع   

داند و تصدیق به این تفاوت یا از این جهت است که طوسی شهادتین را کافی نمی           
بیند و یا از آن جهت است که طوسی گفتن اصطالح           را نیز الزم می   :امامت ائمه 
شناسد و صرف اقرار را در هر قالبی که گفته شـود کـافی         ضروري نمی  شهادتین را 

  . داندمی
 سـوم و    نظریـۀ (  معتزلـه و خـوارج      شهید به عنـوان نظریـۀ      افزون بر این، آنچه   

 تعریف ایمـان بـه فعـل جـوارحی قـرار         کند و آنها را زیر مجموعۀ      نقل می  )چهارم
یـف ایمـان بـه فعـل قلبـی،       تعریف چهارم یعنی تعر     تفتازانی زیر مجموعۀ   ،دهد می

  .کندلسانی و جوارحی ذکر می
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در نظرگاه شهید ثانی در تعریف ایمان به افعال جوارح، اعتقاد به معارف نهفتـه             
است و بنابراین تفاوت تعریف ایمان به افعال قلوب با تعریف ایمان به افعال قلوب 

افعـال  مـان از    کـه ای  ) دوم، سوم، چهارم  ( و جوارح در این است که در سه تعریفی        
پـنجم، شـشم،     ( اما در سـه تعریفـی      ، شرط ایمان است   ، اعتقاد جوارح خوانده شده  

. ، اعتقـاد جـزء ایمـان اسـت    ز افعال قلوب و جوارح نامیـده شـده   که ایمان ا  ) هفتم
  )55/،شهید ثانی(
  

   نقد و بررسی
ت ایمـان را  ایجی، فخر رازي، تفتـازانی و شـمار دیگـري از بزرگـان اهـل سـنّ         

شناسند و عمل به جوارح یا اقرار به لسان را جزء ایمان یـا تمـام   اص میتصدیق خ 
 چنان که تعریف ایمـان مرکـب از عمـل قلبـی و جـوارحی را پـذیرا                   ،بینندآن نمی 
  . نیستند

  :ستاي از چند مدعاوعهتعریف این گروه از ایمان مجم
   ایمان تصدیق است.1

 ایمان بـه  .بردوي ایمان سود می  از معناي لغ   در اثبات این مدعا   ) ق403( باقالنی
این ایمان شرعی نیز به معناي تصدیق   بنابر. ل لغت به معناي تصدیق است     اجماع اه 

که خداوند زبان عربی را تغییر نداده است که اگر چنین تغییـري    ، چه این  خواهد بود 
کـه   به خصوص با توجه به این. اخبار متواتر بر این تغییر وجود داشت       ،ه بود درخ دا 

 کافی براي این نقل و تغییر وجود داشت و آشکار سازي آن بیـشتر از پنهـان     یزةانگ
 )4/ابراهیم()رسولٍ إِال بِلِسانِ قَومِه   وما أَرسلْنَا مِنْ    (چنان که آیات  . داشتن این نقل بود   

 آیات قرآن حکایـت      از عربی بودن   )2/یوسف()بِیا لَعلَّکُم تَعقِلُون  إِنَّا أَنْزَلْنَاه قُرْآنًا عرَ   (و
 ،دارد و بر اساس ظاهر این آیات باید ایمان شرعی را به معناي ایمان لغوي بگیریم                

-390/،بـاقالنی ( .مگر در صورتی که حجتی ناسازگار با ظاهر وجـود داشـته باشـد    
389 (  

داند و بر این باور نیز ایمان را در لغت به معناي تصدیق می) ق597( ابن جوزي
  ) 1/19ابن الجوزي، . (این معنا را پذیرفته استاست که شرع نیز 
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با الهام از بـاقالنی تقریـري دیگـر از مـستندات ایـن مـدعا         ) ق606 (فخر رازي 
   :داردعرضه می

 غیر از تصدیق، ي دیگري تصدیق است و هر معنا  ي ایمان در لغت به معنا     )الف
  .دافت ی بودن قرآن ناسازگار می با لغت عرب ندارد و با عربیهماهنگ
اگـر در ایـن مـدت    . نمایـد  ی ایمان در طول تاریخ اسالم بسیار پر کاربرد مـ  )ب
بود  ی معرفت این معنا بسیار ميها برا انگیزه  غیر از تصدیق یافته باشد، یمعنایایمان  

 شود؛ بنـابراین ایمـان   ی دیده نمي که چنین چیزی در صورت.رسید یو به حد تواتر م  
  . خود را داردي لغويهمان معنا

.  تـصدیق اسـت  ي بـه معنـا  ا بـه اتفـاق علمـ   ، شوديمتعد» ب« که با ی ایمان )ج
  . نیز همان معنا را دارديبنابراین ایمان غیر متعد

  :آوردنیز پس از فخر رازي دالیل این مدعا را این گونه می) ق816 (جرجانی
راي تمامی اعراب در خور نزول قرآن به زبان عربی از آن رو بود که قرآن ب: اول

در نتیجه اگر معناي ایمان شرعی همـان معنـاي ایمـان لغـوي نباشـد و                 . هم گردد ف
 باید ایـن نقـل و تحـول معنـا بـه       ،معناي دیگري غیر از تصدیق مراد خداوند باشد       

اطالع مخاطبان وحی رسیده شود و چون چنین آگاهی به مخاطبـان قـرآن نرسـیده            
  )8/324 ،جرجانی. (این ایمان شرعی همان تصدیق خواهد بود، بنابراست

 در تعریف ایمان شرعی به اقرار یا عمل به ارکان یا مجموع ایـن دو، نقـل              : دوم
  )325/همان،. (دلیل با اصل عدم نقل ناسازگار است معناي لغوي است و این نقل بی

 فقیه و متکلم برجسته شـیعه نیـز ایـن مـدعاي گـروه یـاد شـده را                    ،شهید ثانی 
هم ایشان در مستند سازي ) 50/ ،شهید ثانی. (واندخپذیرد و ایمان را تصدیق می   می

 ،دهد و با اصل اولویت تخصیص بر نقلاین باور، معناي لغوي ایمان را مبنا قرار می
   ؛خواندمعناي ایمان شرعی را همان ایمان لغوي می

اگر ایمان به عنوان یک اصطالح، تصدیق قلبی خوانده شود، نسبت میان ایمان «
ام و خاص خواهد شد و تخصیص در معناي لغوي رخ لغوي و اصطالحی ع

اما اگر ایمان اقرار خوانده شود یا فعل جوارحی معرفی گردد، در این . خواهد داد
افتد و از آن رو که تخصیص بهتر از نقل صورت نقل در معناي لغوي اتفاق می
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» .است، بنابراین تعریف ایمان به تصدیق قلبی بهتر از شش تعریف دیگر است
  )55/شهید ثانی، (

   استی ایمان تصدیق قلب.2
و معناي لغـوي ایمـان   9از آیات وحی، دعا و سخن پیامبردر اثبات این مدعا   

  .برندسود می
  :کندبه باور این گروه دو دسته از آیات قرآن، ایمان را از افعال قلوب معرفی می

  خوانند؛ی که قلب را محل ایمان میآیات:  نخستدستۀ
 )106/نحل()اللَّهِ مِنْ بعدِ إِیمانِهِ إِال منْ أُکْرِه وقَلْبه مطْمئِنٌّ بِاإلیمان بِرنْ کَفَم(.1
انـد در حـالی کـه    به جز آنها که تحت فشار واقـع شـده   -کسانی که بعد از ایمان کافر شوند    «

  ». - قلبشان آرام و با ایمان است
 ،رازي فخـر ( .کنـد فـی مـی  فخر رازي در تفسیر این آیه قلب را محل ایمان معر     

20/123(  
2.)ا یلَمنَا ولَملَکِنْ قُولُوا أَستُؤْمِنُوا و نَّا قُلْ لَمآم رَابانُ فِی قُلُوبِکُمقَالَتِ األعخُلِ اإلیمد( 

  )14/حجرات(
اید، ولی بگوییـد اسـالم      شما ایمان نیاورده  : بگو! ایمایمان آورده : هاي بادیه نشین گفتند    عرب«

  » .ایم، اما هنوز ایمان وارد قلب شما نشده استردهآو
 .دانـد نـه اقـرار    یایمان را بـه قلـب مـ    ، شریفهنویسندة تفسیر الکبیر در ذیل آیۀ     

 )28/140 همان،(
3 .) انأُولَئِکاإلیم فِی قُلُوبِهِم 22/مجادله ()کَتَب(  
  ».هایشان نوشته آنان کسانی هستند که خدا ایمان را بر صفحه دل«

 ،جرجـانی  (.بـرد ایجی براي اثبات قلبی بودن ایمان از آیات یاد شده بهـره مـی              
 قلبـی  ، دوم و سومیثم بحرانی متکلم شیعی نیز از آیۀابن م ) 2/249، تفتازانی ؛8/324

 .خوانـد  گیرد و حقیقـت ایمـان را تنهـا تـصدیق قلبـی مـی            بودن ایمان را نتیجه می    
 )172-171/،بحرانی(

ون بر آیات یاد شده، آیات زیر نیـز از قلبـی بـودن ایمـان     به باور فخر رازي افز  
  : حکایت دارد
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  )8/بقره  ()لْآخِرِ وما هم بِمؤْمِنِینومِنَ النَّاسِ منْ یقُولُ آمنَّا بِاللّهِ وبِالْیومِ ا(
کـه   یدر حال. ایم به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده: گویند ی هستند که می از مردم کسان یگروه«

   ».ایمان ندارند
 يکند و تمام بحث را رو یطرح ممبحث ایمان و کفر را  ،شریفه ۀدر ذیل آیوي 
 .گویـد  ی گونـاگون آن مـ  يهـا   مختلـف و صـورت  يهـا  بـرد و از حالـت    یقلب مـ  

  )58-2/59 ،فخررازي(
ینَ قَـالُوا آمنَّـا بِـأَفْواهِهِم ولَـم         یا أَیها الرَّسولُ ال یحزُنْک الَّذِینَ یسارِعونَ فِی الْکُفْرِ مِنَ الَّذِ          (

ه41/مائده( )متُؤْمِنْ قُلُوب( 
ایمان آوردیم و قلب آنها : گویندکنند و با زبان می آنها که در مسیر کفر شتاب می!اي فرستاده خدا«

  »!ایمان نیاورده، تو را اندوهگین نسازند
 ) ریبِهِم یتَرَددونی فِنَ بِاللّهِ والْیومِ اآلخِرِ وارتَابت قُلُوبهم فَهمإِنَّما یستَأْذِنُک الَّذِینَ الَیؤْمِنُو(
  )45/توبه(
هایشان بـا    و دله به خدا و روز جزا ایمان ندارندگیرند ک یم) این کار را( از تو اجازه  یتنها کسان «

  ».شک و تردید آمیخته است؛ آنها در تردید خود سرگردانند
بینـد و قلـب را    شریفه، ایمان را در تقابل با شک مـی       ازي در توضیح آیۀ   فخر ر 

  ) 16/77همان، . (خواندمحل ایمان می
شهید ثانی برخی از مستندات قرآنی یاد شـده را مـورد بحـث و بررسـی قـرار                   

بـراي  . زنـد بـاز مـی   دهد و از پذیرش داللت این آیات بر قلبی بودن ایمان سـر            می
  : نویسد نحل میرةبارة آیۀ سونمونه در

داللت بر قلبی بودن ایمان ندارد، چه اینکه )وقَلْبه مطْمئِنٌّ بِاإلیمان(عبارت«
ممکن است ایمان طاعات باشد یا ایمان طاعات و غیر آن باشد و اطمینان قلب از 

شهید (» .آن جهت است که قلب بر حصول طاعات یا طاعات و غیر طاعات باشد
  )72/ثانی،

 حجرات و مجادله بر قلبی بـودن ایمـان را           هم ایشان داللت آیۀ سورة    چنان که   
  باور ندارد؛

این دو آیه داللت بر قلبی بودن ایمان ندارد، چه اینکه ممکن است دو آیه «
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شریفه داللت بر جزئیت یا شرطیت تصدیق براي ایمان داشته باشد، نه آنکه از 
وان دو آیه شریفه را دلیل بر جزء یا تبنابراین می. قلبی بودن ایمان خبر داده باشد

  )همان (».آنکه ایمان تنها تصدیق قلبی استشرط بودن تصدیق قلبی دانست، نه 

 بلکه از سستی استناد ابن میثم بحرانی نیز ،این نقد نه تنها از ضعف استناد ایجی 
  . داردپرده برمی

  .داللت بر طبع و ختم در قلوب داردآیاتی که : دسته دوم
اي بـه آیـات   برند و هیچ اشـاره  جرجانی تنها از عنوان این آیات نام می     ایجی و 

 ) قُلُوبِهِمیطَبع اللَّه علَ( وان ندارند، اما شهید ثانی دو آیۀ شریفۀ    زیر مجموعه این عن   
 را از مـستندات قرآنـی ایـشان         )23/جاثیـه ( ) سمعِهِ وقَلْبِه  یخَتَم علَ و(و  ) 108/نحل(

  ) همان. (پذیردنمیرا بر قلبی بودن ایمان ت این آیات و داللخواند  می
هر چند شهید ثانی در برابر مستندات قرآنی ایجی، تفتازانی و فخر رازي ساکت      

 اما در برابر مـستندات روایـی        ،بیندنشیند و آنها را دال بر قلبی بودن ایمان نمی         نمی
  . کندع میایشان ساکت است و از داللت آنها بر قلبی بودن ایمان دفا

یا مقلب القلوب و االبـصار   (ي پیامبر به باور شهید، استناد ایجی و تفتازانی به دعا        
 )هـال شـققت قلبـه   ( و سخن آن حـضرت خطـاب بـه اسـامه        )ثبت قلبی علی دینک   

. درست است و اشکال مخالفـان وارد نیـست        ) 2/249 ، تفتازانی ؛8/324 ،جرجانی(
  ) 73 و81/شهید ثانی، (
  
  یا جزء ایمان نیست تمام ،عمل. 3

  :براي اثبات این مدعا به چند گروه از آیات استناد شده است
   ؛بر تقارن ایمان و عمل صالح دارند آیاتی که داللت )الف
   )18/بقره( )...والَّذِینَ آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ(
  )75/طه ()یهم الدرجات الْعلَومنْ یأْتِهِ مؤْمِنًا قَد عمِلَ الصالِحاتِ فَأُولَئِک لَ(
  )112/طه ()ومنْ یعملْ مِنَ الصالِحاتِ وهو مؤْمِنٌ فَال یخَاف ظُلْما وال هضْما(
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 تقارن ایمان و عمل صـالح و    ،ایجی، تفتازانی، ابن ابی العز الحنفی و فخر رازي        
شناسـند و   عمل صالح می  یا عطف عمل صالح به ایمان را نشان از جدایی ایمان از             

 ابن ؛2/255،  تفتازانی؛8/324، جرجانی. (دانندعمل صالح را جزء یا تمام ایمان نمی    
  )2/26فخر رازي،  ؛380/،ابی العز

   :نویسددر نقد این مستند سازي میشهید ثانی 
دانند، از عمل، انجام واجبات و ترك محرمات را آنان که عمل را جزء ایمان می«

در آیه شریفه تمام واجبات و » الصالحات«نند، در صورتی که واژه کاراده می
بنابراین ایمان، خاص خواهد بود و صالحات عام و . گیردمی مستحبات را در بر

در این صورت عطف عام به خاص صورت گرفته است و چنین عطفی بیهوده و 
  )69 /شهید ثانی،(» .لغو نیست و نشان از تغایر ایمان و عمل نخواهد داشت

وا إِنَّ الَّذِینَ آمنُـوا وعمِلُـوا الـصالِحاتِ وأَقَـام    (ۀ شریف چنان که در آیۀ ،افزون بر این  
 نـشان از جـدایی     ، عطف نماز و زکات به صالحات      )277/بقره ()الصالةَ وآتَوا الزَّکَاة  

  ایمان از عمل صالح حکایت     شریفه نیز عطف از جدایی      در مورد آیۀ   ،این دو ندارد  
  .کردنخواهد 

  لت بر تقارن ایمان و معاصی دارد؛ آیاتی که دال)ب
   )9/حجرات ()مؤْمِنِینَ اقْتَتَلُواوإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْ(
)لْبِسی لَمنُوا وم بِظُلْمٍالَّذِینَ آمانَه82/انعام ()وا إِیم(  
  )72/انفال ()والَّذِینَ آمنُوا ولَم یهاجِرُوا(

 تقارن ایمان به ضد عمل صالح نشان از تغایر ایمان و            ،جی و جرجانی  به باور ای  
من ، مـؤ  در این صورت مرتکب قتـل ،که اگر عمل جزء ایمان بود   ، چه این  عمل دارد 

  )8/324  ،جرجانی( .شدخوانده نمی
   :نویسد نخست میفخر رازي نیز در استناد به آیۀ

د داشت، یا ایمان محل عمل  ایمان، عمل صالح نیز وجوي در معنایراسته اگر ب«
 فخررازي،( ».شد یاطالق م» مؤمن«واژه  کار، گنه به فرد نباید صالح بود،

 13/170(  
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  : نویسد دوم میجانی در توضیح استناد ایجی به آیۀجر
این آیه داللت بر اجتماع ایمان و ظلم دارد که در غیر این صورت نفی لبس «

جهت که شیء با ضد خودش و جز ضد بنابراین از آن . فایده خواهد بود بی
» . تمام ایمان یا جزء ایمان نیست،گیریم که عملگردد، نتیجه میخودش جمع نمی

 )2/255؛ تفتازانی، 8/325جرجانی، (

  : نویسد نخست میشهید ثانی در تقریر داللت آیۀ
بنابراین اگر . آیه شریفه ایمان را براي مرتکب برخی معاصی اثبات کرده است«

منهیات جزء ایمان باشد، در این صورت تحقق ایمان و عدم ایمان در ترك 
موضع واحد و در حالت واحد پیش خواهد آمد و از آن رو که این تحقق محال 

  )70/شهیدثانی،(» .گیریم که عمل تمام ایمان و جزء ایمان نیستاست، نتیجه می

 اشـکالی کـه بـه    به ایشان تقریر شهید و امکان جریان آن در سایر آیات و پاسخ  
  .  شده، از موافقت شهید با داللت این گروه از آیات حکایت داردداللت آیه

  کند؛یا ترك کاري امر یا نهی میمنان را به انجام آیاتی که مؤ) ج
 )بلِکُم لَعلَّکُم تَتَّقُـون  الَّذِینَ مِنْ قَ  ییا أَیها الَّذِینَ آمنُوا کُتِب علَیکُم الصِّیام کَما کُتِب علَ         (

  )183/بقره(
 إِنَّـه لَکُـم عـدو    یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا ادخُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّۀً وال تَتَّبِعوا خُطُواتِ الـشَّیطَانِ    (

 )2/255، تفتازانی( )208/ بقره()مبِین

 )94/انبیـاء ()نَ الصالِحاتِ وهـو مـؤْمِن     فَمنْ یعملْ مِ  (ۀ شریف  آیۀ ،به باور شهید ثانی   
 نیز از جدایی ایمان از )119/توبه()ه وکُونُوا مع الصادِقِینیا أَیها الَّذِینَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّ    (و

  . عمل حکایت دارد
کـه اگـر    چه این   نشان از تغایر ایمان و عمل دارد،       انجام صالحات در حال ایمان    

 بـر نفـس یـا    ءیمان بخوانیم یا تمام ایمان معرفـی کنـیم، تقـدم شـی           عمل را جزء ا   
  : در صورت نخست آیه این گونه معنا خواهد داد. تحصیل حاصل رخ خواهد داد

 و در صورت ».کسی که برخی ایمان را در حال حصول برخی ایمان انجام دهد«
  ».دهدکسی که ایمان در حال ایمان انجام « :شود این گونه معنا میدوم آیه
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   ایمان فقط اقرار نیست.4
  :برند تفتازانی براي اثبات این مدعا از آیات زیر سود میایجی، فخررازي و

   )8/بقره( )آلخِرِ وما هم بِمؤْمِنِینومِنَ النَّاسِ منْ یقُولُ آمنَّا بِاللَّهِ وبِالْیومِ ا(
در حالی کـه  . ایمز رستاخیز ایمان آوردهبه خدا و رو: گویندگروهی از مردم کسانی هستند که می «

  » .ایمان ندارند
 )قُلُـوبِکُم قَالَتِ األعرَاب آمنَّا قُلْ لَم تُؤْمِنُوا ولَکِنْ قُولُوا أَسلَمنَا ولَمـا یـدخُلِ اإلیمـانُ فِـی         (
  )14/حجرات(
د، ولـی بگوییـد اسـالم       ایـ شما ایمـان نیـاورده    : بگو! ایمایمان آورده : هاي بادیه نشین گفتند    عرب«

  » !ایم، اما هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است آورده
 ومـا أُولئِـک    فَرِیـقٌ مـنْهم مِـن بعـدِ ذلِـک     یویقُولُونَ آمنَّا بِاللَّهِ وبِالرَّسولِ وأَطَعنَا ثُم یتَولَّ     (

  ) 47/نور ()بِالْمؤْمِنِین
 از ی بعد از این ادعـا، گروهـ  یول» !کنیم یایمان داریم و اطاعت م  به خدا و پیامبر     «: گویند یآنها م «

  »!مؤمن نیستند) در حقیقت(شوند؛ آنها  یآنان رویگردان م
 نخست به عنوان از دو آیۀگیرد و ایجی معناي لغوي ایمان را دلیل این مدعا می      

ـ   ، چه این  کندید این مدعا یاد می    مؤ سانی، که در این دو آیه با وجود اثبات تـصدیق ل
 نـه  ، ایمان بـه معنـاي تـصدیق اسـت    گیریمبنابراین نتیجه می. ایمان نفی شده است 

  )8/325 ،جرجانی (.اقرار
  : نویسدفخر رازي نیز با الهام از آیات یاد شده می

 ی شده و اقرار زباني که تسلیم ظاهری منافقان و یا کسان،اگر ایمان اقرار باشد«
 که در قرآن منافقان و یگیرند؛ در صورت ی در شمار مؤمنان قرار م،اند کرده

  )24/20 و 9/53فخر رازي، (» .اند شدگان در شمار مؤمنان شناخته نشده تسلیم

ـ    والَ تَنکِحوا (ۀهم ایشان آی    را از مـستندات  )221/بقـره  () یـؤْمِن ی الْمـشْرِکَاتِ حتَّ
  : گویدخواند و در نقد استناد ایشان میقرآنی کرامیه می

بودن پی بردن به باور قلبی افراد، قرینه حمل ایمان بر اقرار زبانی ناممکن «
  )6/63فخر رازي، (» .است، نه آنکه ایمان شرعی به معناي اقرار باشد
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او در نقد . شناسدشهید ثانی نیز مانند ایجی و فخر رازي ایمان را اقرار فقط نمی 
  : نویسدو بررسی مستندات کرامیه می

 ناظر به نفس االمر )2/تغابن()م کَافِرٌ ومِنْکُم مؤْمِنلَقَکُم فَمِنْکُهو الَّذِي خَ(هآی«
  )81-82/شهید ثانی،(» .است که در نفس االمر مکلفان یا مؤمن هستند یا کافر

ي خـروج از کفـر نیـز بـر     چنان که بسنده کردن پیامبر و صحابه به شهادتین برا       
اگر مراد از خـروج از کفـر بـه گفـتن            که  چه این  ، کرامیه داللت ندارد   درستی نظریۀ 

اي که فـرد بـدون تـصدیق در شـمار      به گونه ،شهادتین، خروج در نفس االمر باشد     
و .  درسـت نیـست  ین صورت پر واضح است که این نظریـه  در ا،منان قرار گیرد  مؤ

 در این صورت ،منان است هري فرد و وارد شدن او در شمار مؤ        اگر مراد خروج ظا   
افـزون بـر    .  اما این ایمان هیچ گونه نفعی نخواهد داشت        ، دارد ایمان ظاهري وجود  

این ممکن است بسنده کردن پیامبر و صحابه به شهادتین از جهت ترغیب کفار بـه              
  .پذیرش اسالم باشد

ایجی نیز از استناد کرامیه به بسنده کردن پیامبر به شهادتین دو جواب نقـضی و           
  : دهدحلی می

قُلْ لَم تُؤْمِنُوا ولَکِنْ (ۀ شریف آیۀر کفر منافق و ثانیاً اجماع بجواب نقضی؛ اوالً
  .  کرامیه است ناسازگار با نظریۀ)14/حجرات()قُولُوا أَسلَمنَا

پاسخ حلی؛ پر واضح است که تصدیق لسانی از آن جهت که داللت بر تصدیق             
 امـا  ،شـود شود و احکام ایمان ظاهري نیز بر آن بار می         ایمان خوانده می   ،قلبی دارد 

  .گردد تمام بحث در مورد ایمان حقیقی است که بر آن احکام اخروي بار می
 کرامیه آن کس که تصدیق قلبی دارد و بـه جهـت    افزون بر این بر اساس نظریۀ     

 در صورتی که بـه اجمـاع     ، بایستی کافر خوانده شود    ،وجود مانعی توان اقرار ندارد    
  )325-8/326، جرجانی. (شودچنین فردي کافر نامیده نمی
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   انجام طاعات و ترك معاصی نیست،انایم. 5
ابوعلی جبائی، ابوهاشـم جبـائی و بـسیاري از معتزلـه بـصره، ایمـان را انجـام                 

  .شناسندواجبات و ترك محرمات می
ـ      )إِنَّمـا یتَقَبـلُ اللَّـه مِـنَ الْمتَّقِـین     (ۀاین گروه براي اثبات مدعاي خویش به دو آی

اسـتناد   )44/مائـده  ()منْ لَم یحکُم بِما أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِک هـم الْکَـافِرُون          و( و )27/مائده(
  . کنند می

، بنـابراین   به انجام واجبات و تـرك محرمـات اسـت     تقوا ، نخست بر اساس آیۀ  
 تعریف ایمـان بـه تـصدیق،    ، دوم پذیرفته نیست و بر اساس آیۀتصدیق با نبود تقوا  

  .ان در محل واحد را در پی خواهد داشتاجتماع کفر و ایم
داند و از آن جهت  نخست را دال بر حبط اعمال می      شهید ثانی ظاهر آیۀ شریفۀ    

 بر ایـن اسـاس      .داند مراد از اعمال را مستحبات می      ،بیندکه حبط اعمال را قبیح می     
  .شودمنکر داللت آیه بر مدعاي معتزله بصره می

  : گویدمیتفتازانی در پاسخ از مستند دوم 
 ».یهودیان هستند »منْ لَم یحکُم«مراد از » ..إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوراةَ «به قرینه سیاق«
  )2/258تفتازانی، (

  : نویسدشهید ثانی در نقد مستند دوم معتزله می
 ناسازگار )44/مائده()ومنْ لَم یحکُم بِما أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِک هم الْکَافِرُون(هآی«

 است، چه )47/مائده()ومنْ لَم یحکُم بِما أَنْزَلَ اللَّه فَأُولَئِک هم الْفَاسِقُون(هبا آی
اي نه کافر است نه اینکه فاسق به باور بسیاري مؤمن است و به اعتقاد عده

بنابراین هیچ کس معتقد به کافر بودن فاسق نیست، بنابراین دو آیه با . مؤمن
  )85/شهید ثانی،  (».ر ناسازگارندیکدیگ

  
   انجام طاعات و مستحبات نیست،یمانا. 6

اعـم    ایمان را انجام طاعات،خوارج، پیشنیان معتزله، غالت و عبدالجبار معتزلی      
و براي اثبات مـدعاي خـویش چنـد دلیـل            کننداز واجبات و مستحبات معرفی می     

  . ري برگرفته از روایاتدارند که برخی استوار بر آیات است و شماعرضه می
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وما أُمِرُوا إِال لِیعبدوا اللَّه مخْلِصِینَ لَـه الـدِّینَ          (انجام واجبات دین است؛   : دلیل اول 
  ، دین همان اسالم است؛)5/هبینّ ()حنَفَاء ویقِیموا الصالةَ ویؤْتُوا الزَّکَاةَ وذَلِک دِینُ الْقَیِّمۀ 

ومـنْ یبتَـغِ غَیـرَ    (  و اسالم همان ایمـان؛    )19/آل عمران ()د اللَّهِ اإلسالم  لدِّینَ عِنْ إِنَّ ا (
این ایمان همان انجام طاعات خواهد    بنابر. )85/آل عمران  ()مِ دِینًا فَلَنْ یقْبلَ مِنْه    اإلسال

  .بود
  :نویسند نخست این دلیل میایجی و جرجانی در نقد مقدمۀ

. ه دارد، نه به واجباتی که در آیه یاد شده استبه اخالص اشار» ذَلِک«واژه «
واحد و مذکّر است و صالحیت ندارد به کثیر و مؤنّث اشاره » ذَلِک«چه اینکه 

به » ذَلِک«به اخالص بهتر از اشاره » ذَلِک«داشته باشد و افزون بر این، اشاره 
لذي ا«مذکورات است؛ زیرا در اشاره به مذکورات ناگزیر از تقدیر عبارت 

  )8/326 ،جرجانی(» .ذلک الذین امرتم به دین الملۀ القیمۀ«: هستیم» ذکرتم
استناد به . دانندتلزم دور میپذیرند و آن را مس سوم دلیل را نمیهم ایشان مقدمۀ  

 سوم براي اثبات این همانی اسالم و ایمان در صورتی درست اسـت کـه ثابـت            آیۀ
مان وقتی است که به این همانی اسالم و شود ایمان دین است و اثبات دین بودن ای 

  . ایمان باور داشته باشیم و این دور است
  :گویدتفتازانی می

ن یا انقیاد دارد، نه نماز و زکات، چنان که  اشاره به اخالص یا تدی»ذَلِک«واژه «
  )2/256تفتازانی، (» .معتزله ادعا دارند
و ایمـان را انجـام طاعـات     تابـد    اهـل اعتـزال را برنمـی       شهید ثانی نیـز نظریـۀ     

   شناسد؛ نمی
فرض اتحاد دو دین، ایمان  و با ه نخست همان دین در آیه دوم نیستدین در آی«

دین خوانده شود و در آن طاعات معتبر تا در نتیجه ایمان بود اسالم نخواهد 
افزون بر این چرا ایمان شرط یا جزء اسالم نباشد یا اسالم شرط یا جزء . باشد

  )83/شهید ثانی،(» اشد؟ایمان نب
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در  )143/بقره ()وما کَانَ اللَّه لِیضِیع إِیمانَکُم إِنَّ اللَّه بِالنَّاسِ لَرَءوف رحِیم(: دلیل دوم
این ایمـان فعـل   ، بنابر نماز به سمت بیت المقدس ایمان خوانده شده      هاین آیۀ شریف  

  .طاعات خواهد بود
  : نویسندین دلیل میایجی، جرجانی و تفتازانی در نقد ا

. تصدیق نماز به سوي بیت المقدس و آثار آْن است، نه نماز» یمانَکُماِ «مراد از«
چه اینکه اگر ایمان به معناي تصدیق باشد، نقل در معناي لغوي ایمان رخ 

افزون بر این اگر ناگزیر از آن . دهد نقل رخ می،دهد، اما اگر مراد نماز باشد نمی
جرجانی، (» .ن را نماز معرفی کنیم، این از باب مجاز خواهد بودباشیم که ایما

8/327(   
 با این تفـاوت     ،ایستدشهید ثانی نیز مانند ایجی و تفتازانی در برابر این دلیل می           

، چه  خواهد بودناي نماز باشد، دلیل اخص از مدعاکه به نظر شهید اگر ایمان به مع    
 در صـورتی کـه در مـدعاي    ،بـودن نمـاز دارد   شریفه تنها داللت بر ایمان    که آیۀ این

  )83/شهید ثانی،(.  ایمان انجام واجبات و ترك محرمات است،معتزله
  
   تصدیق زبانی، عملی و قلبی نیست،ایمان. 7

تابـد و بـر   شهید ثانی تعریف ایمان به تصدیق زبانی، عملـی و قلبـی را برنمـی              
ی که در متون روایی شیعه وارد    به باور ایشان روایات   . گیردمستندات ایشان خرده می   

. ضـعف سـند دارد  ) الـف : ، سه ضعف عمده دارد   نمایدشده و برابر با این مدعا می      
بیانگر حدود ایمـان اسـت و داللـت    ) ج. روایت در شمار روایات مرسل است     ) ب

  .صریح بر حقیقت ایمان ندارد
 به عنوان مؤیـد  توانندروایات وارده داللت بر این نظریه ندارند و تنها می       : نتیجه

  )88/شهید ثانی، (.مورد استفاده قرار گیرند
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  ایمان تصدیق همراه با شهادتین نیست. 8
بیند و مستندات این نظریه را      شهید ثانی ایمان را تصدیق همراه با شهادتین نمی        

که ترکیبی از مستندات کرامیه و طرفداران تعریف ایمان به تصدیق قلبی و روایـات        
  . تابد شناسد و دلیل بودن آنها را برنمیشاهد این مدعا میاست، به عنوان 

  
   تصدیق با اقرار نیست،ایمان. 9

شهید ثانی تعریف ایمان به تصدیق با اقرار را باور ندارد و مستندات این نظریـه    
   :گوید او می.گیردرا به نقد می
ست، اما مستندات این نظریه بر ناکافی بودن اقرار فقط یا تصدیق فقط درست ا«

 ». چه اینکه دلیل اخص از مدعاست،این مستندات داللت بر اعتبار اقرار ندارد
  )89/شهید ثانی،(

وجحدوا بِها واستَیقَنَتْها أَنْفُسهم ظُلْمـا وعلُـوا فَـانْظُرْ کَیـف کَـانَ      (ۀاو در نقد داللت آی  
  : گویدمی )14/نمل()عاقِبۀُ الْمفْسِدِین

ه تنها داللت بر کفر کسی دارد که با علم به حقیقت داشتن آیات الهی این آی«
اما اگر کسی تصدیق یقینی داشت و این تصدیق را با اقرار . کندآنها را انکار می

شود و در نتیجه اجتماع کفر و ایمان همراه نساخت، او منکر و جاحد خوانده نمی
بر کفر به جهت انکار است، نه از  شریفه این داللت آیهافزون بر . رخ نخواهد داد

  )90/شهید ثانی، ( ».آن رو که اقرار نداشته است
قَالَتِ األعرَاب آمنَّا قُلْ لَم تُؤْمِنُوا ولَکِـنْ قُولُـوا أَسـلَمنَا ولَمـا         (دوم  آیۀ ،در نگاه شهید  

نْ یقُولُ آمنَّا بِاللَّهِ وبِالْیومِ ومِنَ النَّاسِ م( و سوم)14/الحجرات ()یدخُلِ اإلیمانُ فِی قُلُوبِکُم   
دهد و بر اعتبار اقرار  طوسی را نتیجه نمینیز نظریۀ )8/بقـره  ()ناآلخِرِ وما هم بِمؤْمِنِی 

که تکفیر ایشان از جهت انکار ایشان بـود و تکفیـر بـه جهـت          ، چه این  داللت ندارد 
  .  حکم به اعتبار اقرار کنیم مستلزم تکفیر به عدم اقرار نیست تا در نتیجه،انکار

 ،شـود  هر چند الزمه آیات یاد شده شناخته مـی    ،به باور شهید، اعتبار عدم انکار     
  . ندارد اعتبار اعم داللت بر اعتبار اخص ـ اقرارـاما این اعتبار، اعم از اقرار است و

  : گویددر ادامه شهید می
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است، در کتاب فصول رسد مالحظات بنده را دیده محقق طوسی که به نظر می«
خویش تصدیق قلبی را براي تحقق ایمان کافی خوانده است و از سخن پیشین 

  )95/شهید ثانی، (» .خود دست برداشته است
  

  نتیجه
خواند و تعریف ایمان به افعـال جـوارح و          شهید ثانی ایمان را تصدیق قلبی می      

  . تابدافعال قلوب و جوارح را برنمی
یق بهتـر از حمـل ایمـان بـر دیگـر            ان شرعی بـر تـصد      حمل ایم  ،به باور شهید  

 ایمان است، چه اینکه بر اساس تعریف ایمان به تصدیق، معناي لغـوي            يها  ریفتع
خورد و در صورت تعریف ایمان به افعال جوارح یا ترکیبـی از             ایمان تخصیص می  

  )55/شهید ثانی، ( .جوارح و قلوب، نقل در معناي لغوي رخ خواهد داد
عره و پیشینیان و پسینیان از شیعه را در تعریف ایمان به تصدیق قلبی        شهید، اشا 

اشاعره تـصدیق را    . بیندبیند و ناسازگاري ایشان را در معناي تصدیق می        هم آوا می  
تـصدیق علمـی   گیرنـد و شـیعه مـراد از تـصدیق را     به معناي تصدیق نفـسانی مـی    

   .شناسند می
ت، به اختیار فـرد وابـسته اسـت و       بر اساس دیدگاه اهل سنت، ایمان کسبی اس       

  .یکی از دو قسم علم نیست تصدیق کننده پاداش دارد و
شـود و   اما در نگاه شیعه ایمان کسبی نیـست، از امـور اختیـاري شـناخته نمـی                

  )53-54/همان،. (پاداش ندارد) عالم( تصدیق کننده
 به باور شهید ایمان تصدیق است و مخالفت اشـاعره بـا معرفـت بـودن ایمـان                  

که علم بـه معـارف الهـی     اشاعره آن کس    چه اینکه بر اساس نظریۀ     ، نیست درست
باشـد یـا تـصفی نفـسی یـا علـم       اعم از اینکه این علم از طریق الهـام        ـ   یافته است 

شـود، در  شود و مؤمن نیز خوانـده نمـی     به جهت ایمانش ثواب داده نمی      ـ  ضروري
  . رواستصورتی که پر واضح است که چنین سخنی باطل و نا

افزون بر این مراد از معرفت همان تصدیق منطقی است که یک قسم از دو قسم   
ت معرفت را اعم از تصدیق بخوانند و میـان    علم است، نه مطلق معرفت تا اهل سنّ       
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م، علم کسبی باشد نه مطلـق  و با فرض اینکه مقس. معرفت و تصدیق جدایی افکنند 
 باشد، اعم از کسبی یا ضروري، در این         علم، و معرفت اذعانی قسمی از مطلق علم       

صورت هر چند معرفت اعم از تصدیق خواهد شد، امـا ایـن فـرض مـانع درسـتی       
چه اینکه نهایت این است که تعریف به اعـم          . تعریف ایمان به معرفت نخواهد بود     

دانند، زیـرا خاسـتگاه منـع در       صورت پذیرفته است و این تعریف را برخی روا می         
مومیت نیست، بلکه منشأ منع در اختیاري و نااختیـاري بـودن نهفتـه     کالم اشاعره ع  

  .است و ما پیش از این، علم برآمده از خاستگاه غیر اختیاري را پذیرا شدیم
 ایـشان کـه ربـط    ه با معرفت دانستن ایمان با نظریۀافزون بر این مخالفت اشاعر    

ر اسـت؛ زیـرا آنچـه     ناسـازگا ،قلب باید به چیزي باشد که مفید اطمینان قلب باشد      
  ) 79/همان،. (باشد، معرفت و علم خواهد بودمی... برآمده از قرآن و تواتر و 

 تصدیق برآمده از ظن معتبر نیست و ایمـان اسـتوار بـر ظـن،              ،در نظرگاه شهید  
  :ایمان شرعی نخواهد بود، چه اینکه

  در شماري از آیات وحی پیروي از ظن توبیخ شده است؛) الف
  )36/یونس()نَّ ال یغْنِی مِنَ الْحقِّ شَیئًاإِنَّ الظَّ(
ـ         ( نَّ وإِنْ هـم إِال  وإِنْ ُتطِع أَکْثَرَ منْ فِی األرضِ یضِلُّوك عـنْ سـبِیلِ اللَّـهِ إِنْ یتَّبِعـونَ إِال الظَّ

  )116/انعام()یخْرُصون
 وما یهلِکُنَا إِال الدهرُ وما لَهم بِذَلِک مِنْ عِلْـمٍ إِنْ  وقَالُوا ما هِی إِال حیاتُنَا الدنْیا نَموت ونَحیا  (

  )24/جاثیه()ونهم إِال یظُنُّ
  )56/همان، ()12/حجرات()نِّ إِنَّ بعض الظَّنِّ إِثْمیا أَیها الَّذِینَ آمنُوا اجتَنِبوا کَثِیرًا مِنَ الظَّ(

ن، ایمان، تصدیق جازم، قطعی و پایدار   در برخی دیگر با نفی ریب از مؤمنا       ) ب
  معرفی شده است؛ 

إِنَّما الْمؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمنُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم یرْتَابوا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنْفُسِهِم فِی سبِیلِ     (
   )15/حجرات()هِ أُولَئِک هم الصادِقُوناللَّ

عارف معتبـر   نیز علم در م    )19/محمد()فَاعلَم أَنَّه ال إِلَه إِال اللَّه     (ۀف شری در آیۀ ) ج
 چـه  ، شریفه از مدعا نیز پذیرفته نیـست      بودن آیۀ   اخص خوانده شده است و خردة    
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دانند، هیچ تفـاوتی میـان معـارف    اینکه آنان که علم و یقین را در تصدیق شرط می          
  )56-58/همان، (. بینندگوناگون نمی

شناسـند کـه یقینـی،      ت پیامبر و اجماع، تصدیقی را معتبر مـی        ون بر این، سنّ   افز
  .جازم و ثابت باشد

 ایمـان  بینـد و عمـل صـالح را ثمـرة    ایمان مـی شهید اقرار به لسان را کاشف از     
شناسد و دیدگاهی کـه اقـرار یـا عمـل را یـا مرکـب از ایـن دو را جـزء عمـل             می
  )95/همان، . (تابدشناسند، برنمی می
  
  
  

  :خذآمنابع و م
  .تا  المکتب االسالمی، بی بیروت،،شرح العقیده الطحاویهابن ابی العز الحنفی؛  .1
  .تا بیروت، دارالفکر، بی، زاد المسیرابن الجوزي؛  .2
  .تا ، بیبیروت، الکتب الثقافیه، تمهید االوائل و تلخیص الدالئلباقالنی؛  .3
 ،قم، مرعـشی نجفـی   م،چاپ دو ،قواعد المرام فی علم الکالمبحرانی، ابن میثم؛     .4

  .تا بی
پاکـستان، دارالمعـارف     ، اول پچـا ،  شرح المقاصد فـی علـم الکـالم       تفتازانی؛   .5

  .تا ، بیالنعمانیه
  .تا ، بی مصر، السعاده،مواقف شرح ؛ سید شریف،جرجانی .6
  .تا بی ،قم، مرعشی نجفی، چاپ اول، حقائق االیمانشهید ثانی؛  .7
 .تا ، بیاللفینکویت، ا، کتاب االلفینعالمه حلی؛  .8

  .تا نا، بی جا، بی بی،  تفسیر الکبیرفخر رازي؛ .9


