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دهد که در صورت قرار ایمان در ابعاد مختلف به اعتماد و اطمینان نسبت به کسی یا چیزی داللت می
گرفتن در مسیر کمال با تصدیق حقایق، پذیرش والیت، ذکر،  سالم و  صبر رابطه تنگاتنگ یافته است و 

و با « ایمان تصدیقی»ن با نسبت یافتن با تصدیق حقایق به شود. بر این اساس ایماموجب تنوع ایمان می
و « ایمان جاری در زندگی»و با نسبت یافتن به ذکر، به « ایمان عملی»نسبت یافتن به پذیرش والیت به 

 شود.نمایانده می« یافتهایمان بازتاب»ها و صبر در برابر مشکالت به با برخورد با حوادث و سختی

 انسان در زندگی فردی و اجتماعی خود به توانی نیازمند است تا بتواند:
 .راه درست از نادرست را شناسایی کند 
 .نیروی برتر و مسیطر بر عالم را بشناسد 
 .بر اساس راهی که شناخته بر قدرتی که دانسته اتکا کند 
 راستا با توان آن قدرت قرار قدرتی که به آن اتکا کرده زندگی خود را هم با اطاعت و تبعیت از

 دهد.
هر مشکلي را از دهنده به قدرتی عظیم است، قدرتی که قادر است ایمان در زندگی انسان به منزله اتصال

 میان بردارد و همیشه غالب و پیروز است.
کند و ها حرکت در راستای آن موفقیت ایجاد میایمان در زندگی به منزله جاری کردن نیرویی است که تن

 رسد.کسی که بر خالف آن است به هلاکت می
ایمان در زندگی محرک اصلی در هر حرکت و یا سکون است که بود و نبود آن حرکت و سکون فرد را 

 کند.متغیر می
 آورد.ایمان، در قلب جا دارد و محبت و بغضی را که دین انسان است، به وجود می
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ناپذیر دست اگر فرد و جامعه ایمان به خدا بیاورد و از ایمان به غیر او دست بردارد، به آن نیروی شکست
تردید ثمره چنین ایمانی اطاعت از خداوند یافته و محبت به او را در زندگی خود جاری ساخته است. بی

 شود. خواهد بود و روز به روز محبت و اعتماد به او در فرد تقویت می
ای جز ای از ایمان به خدا سرباز زند مجبور است به نیروهای کاذب اتکا کند و چارهگر فرد و جامعها

دوستی با غیر خدا را نخواهد داشت. در این صورت به طور طبیعی روز به روز از خداوند دور شده و 
 آورد.  به نافرمانی از او رو می

 بدین ترتیب موضوع ایمان:
 های کلی یک زندگی است.گیریها و جهتمحبت موضوع اصالح خاستگاه 
 دست آوردن توانی غیر بشری در حل معضالت و موضوع اتصال به نیرویی حقیقی یا کاذب و به

 مسائل است.
  موضوع راه یافتن به زندگی حقیقی و با سعادت و یا آلوده شدن به زندگی پر زحمت و پرمشقت

 است.
 ماعی و یا صفات سیئه فردی و اجتماعی است. موضوع شکوفایی صفات حسنه فردی و اجت 
 .موضوع معرفت یافتن به حقایق هستی و یا جهل و کوردلی است 
 ها و موضوع بصیرت یافتن نسبت به مسائل زندگی و حق و باطل یا تسلیم شدن در برابر فتنه

 انگیز بودن است.فتنه
جهت منفی یا مثبت شکل گیرد، به همین  تواند بابا توجه به آنچه گفته شد، ایمان در زندگی انسان می

شود بلکه موجب تشدید انحراف و ثبات قدم دلیل عدم توجه به آن نه تنها باعث انحراف در زندگی می
 گردد. فرد در انحرافات می
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در کتاب حاضر سعی شده است با بررسی معنای ایمان از دو منبع قرآن و روایات به کلیدی بودن مفهوم 
گونه تثبیت و ثبات قدمی را در ذیل مثبت و چه منفی اشاره نماید و هری چه به صورت ایمان در زندگ

 این مفهوم مورد بررسی قرار دهد. 
 از: ندبرخی از مطالبی که قبل از مطالعه کتاب الزم است به آن توجه شود عبارت

 از روی ه پرده گستردگی بحث پیرامون این موضوع باعث شده تنها به مباحثی پرداخته شود ک
مباحثی نیز به عنوان موضوعات مهم قابل تحقیق به صورت گذرا از دارد و میمعنای ایمان بر

 اشاره شود. 
  کشف معنای ایمان ضرورت طرح این موضوع به صورت گسترده در جامعه و شناخت ابعاد آن را

شود ه وارد میهایی که به فرد و جامعشود همه آسیببا این بررسی معلوم می نماید.بدیهی می
 به دلیل ضعف ایمان است.

  پرداختن به ابعاد مختلف ایمان قبل از پرداختن به معنای آن موجب کم شدن بهره از سایر
شود. لذا توجه کافی به معنای ایمان باعث افزایش بهره تحقیقات های مرتبط با ایمان میپژوهش

 گردد. در این زمینه می
 ات پیرامون ایمان بسیار فراوان است گریزی جز انتخاب برخی از با توجه به اینکه آیات و روای

اهمیتی به آن آیات و آیات و روایات و واگذاشتن برخی نبوده و این را نباید به عنوان بی
 روایات تلقی کرد.  

تر قابل برطرف شدن طبیعی است نواقص موجود در معناشناسی ایمان و کفر در تحقیقات بیشتر و دقیق
 است.
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 فاتحه: کلمه طیبه ایمان
 فصل اول: ایمان تصدیقی

 فصل دوم: ایمان عملی
 فصل سوم: ایمان جاری در زندگی

 ایفصل چهارم: ایمان بازتابی و نتیجه
 فصل پنجم: ایمان، تطهیر شرک

 خاتمه: تعریف ایمان
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