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 ارکان و مراتب ایمان از نظر مفسران و روایات
 1فریبا آرش زمانی

 چکیده

ایمان به معنای اذعان و تصدیق به چیزی و التزام به لوازم آن است. مثال ایمان به خدا به معنای تصدیق به یگانگی او 

اند. انسان با فرستادگان او آوردهو پیغمبرانش و تصدیق به روز جزا و بازگشت به سوی او و تصدیق به هر حکمی است که 

 مراتب باالی ایمان برسد.های ایمان خود رامحکم و استوار کند و بهتواند پایهشناخت ارکان ایمان می

شود؛ ارکان ایمان از نظر مفسران و روایات قابل ها شناخته میایمان دارای ارکان و اصول خاصی است که با آن

ـ رکن ایمان 2ـ رکن ایمان تصدیق قلبی است؛ 1ارکان ایمان از نظر مفسران وجود دارد:  شناخت است. سه نظریه در مورد

 شود.ـ رکن ایمان تصدیق قلبی مبتنی بر معرفت است که منجر به عمل می3عمل است؛ 

 فرماید: خداوند ایمان را بر چهار ستون بنا نهاده است؛ صبر،یقین، عدل، جهاد.السالم( میامام علی)علیه

کند ی ماهیت ایمان اتخاذ میی تصویر افزایش و کاهش ایمان بستگی به موضوعی دارد که هر فرد در زمینهلهمسأ

ی کیف نفسانی است و کیف دانستند در مورد مراتب ایمان گفتند: تصدیق از مقولهکسانی که رکن ایمان را تصدیق می

جا که ایمان اسم عمل می دانستند اذعان کردند از آن نفسانی، امری قابل شدت و ضعف است، کسانی که رکن ایمان را

پذیر است. کسانی که رکن ایمان را تصدیق قلبی مبتنی بر طاعت و ترک گناه است عمل و احکام دینی شدت و ضعف

آن دانستند در مورد نقصان و زیادت ایمان گفتند: ایمان به هر چیز عبارت است از علم به معرفت که منجر به عمل شود می

جایی که علم و التزام است که طوری که آثار آن علم در عمل هویدا شود و نیز از آنی التزام به اقتضای آن، بهبه اضافه

طور که پذیرد، ایمان هم که از آن دو تألیف شده قابل زیادت و نقصان و شدت و ضعف است. همانشدت و ضعف می

 ی زیادت و نقصان ایمان براساس ارکان ایمان است.مسألهشود این تبیین بهترین تبیین برای مالحظه می

ی اول: توان به دو دسته تقسیم کرد. دستهبا استفاده از روایات و نظر دانشمندان علوم اسالمی مراتب ایمان را می

ی شود. دستهیبندی ایمان براساس نوع ایمان که ایمان بر سه نوع: ایمان لسانی و ایمان عقلی و ایمان قلبی منحصر مرتبه

 شود.الیقین و حق الیقین منحصر میالیقین، عینبندی ایمان براساس صاحب ایمان فرد که ایمان بر سه نوع: علمدوم: رتبه
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