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 "بسم اهلل الرحمن الرحیم"

 تکالیف زنان مؤمن"برخی از "مراتب الزامات دینی و 

 چکیده:

 می باشد. "، ایمان، و یقین و یا احساناسالم"مراتب الزامات دینی، در قرآن کریم، سه مرتبه کلی 

ست و لیکن کفایت نمی کند  سط ؛ حداقل مرتبه مطلوب و مرضی  مرتبه اول برای عاقبت خیری الزم ا ح خدا، الزامات در 

 ایمان می باشد؛ که همان مرتبه اصحاب یمین و اصحاب میمنه، می باشد.

مرتبه سووووم الزامات اهل ع ووومت و و ارت و الزامات علمای ربانی تالی تلو ما ووووم را تدکر می دهد؛ که مرتبه ای  

 .تشکیکی است؛ و سه سطح، علم الیقین، عین الیقین، و حق الیقین را تدکر می دهد

بانوان، در مرتبه اهل    خاص  برخی از الزامات  حد اقل الزامات مشووو رن زنان و مردان م،من، و نیز، به      در این مقاله، به    

 رداخ ه می شود.فراتر از الزامات زنان مسلمان، پایمان، 

 ، زنان، م،من.مراتب، الزامات، دینی، تکالیف کلید واژه ها:

 مقدمه

 تکالیف زنان، پرداخ ه می شود. لزامات دینی، و تاثیر آن در خ وص باضی ازادر این مقاله، به مراتب سه گانه 

، "مانای"، "اسالم"  مراتب سه گانهپیشینه بحث مراتب الزامات، ریشه در فرهنگ قران و ع رت دارد؛ در قران کریم، با 

 همین مراتب سه گانهگاه، فر، ، و در فرهنگ روایی، در منابعی همچون اصول کافی، کتاب ایمان و ک"احسان یا یقین"و 

ذکر برخی از مراتب، با عناوین رتبه  ،گاه مراتب چهار گانه "اسالم، ایمان، تقوی و یقین"، و گاهو  ،"اسالم،ایمان، و یقین"

 آمده است.با زیر مراتب ده گانه برای هر یک "زهد ، ورع، یقین، و رضا"، بندی  

، و جناب مقداد، درجه نهبرای ایمان ده درجه معرفی می شود که جناب سلمان، تمام ده درجه، و جناب ابوذز،  و گاه

 از آن را داراست: هشت درجه

 هعلي)  اهلل عبد أبو لي قال:  قال جابر عن ، شمر  بن عمرو عن ، النضر  بن أحمد عن ، سالم  بن محمد عن ، األشعري  علي أبو"

سالم  ضل  االيمان إن ،جعف أخا يا( :  ال سالم  من أف ضل  اليقين وإن اال )کافي،  . "اليقين من أعز شئ  من ما و االيمان من أف

 (2/15کليني، 

 عليه)  الحسن  أبي عن ، الوشاء  عن ، جميعا محمد بن معلى عن ، محمد بن والحسين  ، زياد بن سهل  عن ، أصحابنا  من عدة"

سالم  سالم  فوق االيمان:  يقول سمعته :  قال(  ال  وما ، بدرجة التقوى فوق واليقين ، بدرجة االيمان فوق والتقوى ، بدرجة اال

 (2/15)کافي، کليني،  . "اليقين من أقل شئ الناس في قسم

سى،  بن محمد بن أحمد عن يحيى، بن محمد" سن  عن عي :  قال أعين بن حمران عن رئاب، ابن علي عن ، محبوب بن الح

سالم  عليه)  جعفر أبا سمعت  ضل  اهلل إن:  يقول(  ال سالم  على االيمان ف ضل  کما بدرجة اال سجد  على الكعبة ف  ."الحرام الم

 (2/15)کافي، کليني، 
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 عبد عن ، الكلبي أبان بن عمر عن غيره أو الجهم بن هارون عن ، أبيه عن ، خالد بن محمد بن أحمد عن ، أصحابنا  من عدة"

سطي  الحميد صير  أبي عن ، الوا سالم  عليه)  اهلل عبد أبو لي قال : قال ب   الق نعم:  قلت:  قال ؛درجة االسالم  محمد أبا يا( :  ال

سالم(  سالم(  قال ، نعم:  قلت:  قال ، درجة االسالم  على وااليمان:  )عليه ا :  قلت : قال ، درجة االيمان على والتقوى:  )عليه ا

سالم(  قال ، نعم سالم(  قال ، نعم:  قلت:  قال ، درجة التقوى على واليقين:  )عليه ا  ، اليقين من أقل الناس أوتي فما:  )عليه ا

 (2/12)کافي، کليني،  . "أيديكم من ينفلت أن فإياکم االسالم بأدنى تمسكتم وإنما

 لفقا واالسالم  االيمان عن(  السالم  عليه)  الرضا  الحسن  أبا سألت :  قال يونس عن ، عيسى  بن محمد عن ، إبراهيم بن علي"

سالم(  سالم  عليه)  جعفر أبو قال:  )عليه ا سالم  هو إنما( :  ال  نواليقي بدرجة االيمان فوق والتقوى بدرجة فوقه وااليمان ، اال

 اهلل على لالتوک: )عليه اسالم(  قال؛؟ اليقين شئ  فأي قلت:  قال ، اليقين من أقل شئ  الناس بين يقسم  ولم بدرجة التقوى فوق

سليم  ضا  هلل والت ضاء  والر سير  فما:  قلت.  اهلل إلى والتفويض اهلل بق  ."(  سالم ال عليه)  جعفر أبو قال هكذا:  قال ؟ ذلك تف

 (2/12)کافي، کليني، 

  االيمان:  قال(  السالم عليه)  الرضا عن ، نصر أبي بن محمد بن أحمد عن ، عيسى  بن محمد بن أحمد عن ، يحيى بن محمد "

سالم  فوق سم  ولم بدرجة التقوى فوق واليقين ، بدرجة االيمان فوق والتقوى ، بدرجة اال  "يقينال من أقل شئ  العباد بين يق

 .(2/12)کافي، کليني، .

سم  عن ، أبيه عن ، إبراهيم بن علي " شم  بن عن علي ، المنقري عن ، محمد بن القا   [ لي]  قال:  قال أبيه عن ، البريد بن ها

سين  بن علي شرة  الزهد ( عليهما اهلل صلوات )  الح  أدنى الورع درجة وأعلى ، الورع درجة أدنى الزهد درجة أعال.  أجزاء ع

 (2/22)کافي، کليني،  ."الرضا درجة أدنى اليقين درجة وأعلى ، اليقين درجة

سم  عن ، محمد بن وعلي ، أبيه عن ، إبراهيم بن علي" شم  بن علي عن ، المنقري داود سليمان ابن  عن ، محمد بن القا  بن ها

سالم  عليهما)  بن الحسين  علي سأل  رجال أن أبيه عن ، البريد شياء  عشرة :  فقال ، الزهد عن(  ال  أدنى الزهد درجة فأعلى ، أ

 اهلل کتاب من آية في الزهد وإن ،أال الرضا  درجة أدنى اليقين درجة وأعلى اليقين درجة أدنى الورع درجة وأعلى درجة الورع

 (2/521)کافي، کليني،  ."آتاکم بما وال تفرحوا فاتكم ما على تأسوا لكيال ":  وجل عز

 الحسن عن الرازي، اهلل عبد أبي عن أحمد، بن عن محمد إدريس، بن أحمد حدثنا: قال عنه اهلل رضي الحسن بن محمد حدثنا"

سي  العزيز عبد عن الخزاز، حماد بن عن محمد عثمان، أبي بن علي بن سالم  عليه اهلل عبد أبو لي قال: قال، القراطي  عبد يا :ال

شر  االيمان إن العزيز سلم  بمنزلة درجات ع صعد  ال صاحب  الواحد صاحب  تقولن المرقاة، فال بعد مرقاة منه ي س : االثنين ل  تل

عه فارف منك أسفل  هو من رأيت فإذا فوقك، هو الذي فيسقطك  دونك هو من تسقط  العاشرة، وال  إلى ينتهي حتى شئ  على

 في رذ وأبو الثامنة، في المقداد جبره؛ وکان فعليه مؤمنا کسررر من فإنه فتكسررره يطيق ال ما عليه تحملن وال برفق، إليك

 (441)الخصال، صدوق،  ." العاشرة في سلمان و التاسعة،

شرحش در مباحث    -با توجه به رتبه بندی قرآن کریم،  ست و قدری  که در روایت جابر جافی از امام باقر )ع( نیز، آمده ا

ست؛ و مرتبه یقین را نیز،       روایت مورد  -ذیل خواهد آمد  سالم، ایمان و یقین ا سه گانه ا سطح بندی  اخیر، فراتر از ایمان در 

 شامل می شود.

ست؛     تقوی، زهد و ورع، در رو سه گانه ا سطح بندی  ضا "ایات فوق، مراتبی از ایمان، در  ، نیز، ناظر به مراتبی از یقین "ر

 می باشد.
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 ونهمچ ماموال، در منابع اخالق و عرفان عملی، بحث از مراتب ایمان،  و مطلوبیت ال زام به آن مراتب توصیه می شود؛

ادبیات دیگری از اهل عرفان ، که "شووریات ، وریقت و حقیقت"و نیز، ، "فقه اصوو،ر، فقه اوسوو ، و فقه اکبر"اصووطال  

ست،   شد  ناظر به فقه و حقوق، اخالق، و عرفان و ا سه گانه قرانی و تبیین   می با سطو    ایه ؛ و لیکن رتبه بندی مب نی بر 

  ، در آن ا، مشاهده نمی گردد.این سطو  خاص قرآنی

راتب سلسله م  رت ان خاب اصلح برای عرصه های مخ لف، خ وصا     مبحث، خ وصا، با تشکیل نظام اسالمی، ضرو     این 

صب حکوم ی  س          منا شای شاخ  ای ایمانی  شناخت الزامات ایمانی، به عنوان  ضرورت توجه ویژه را    ، در باب  ساالری،  ه 

 داراست.

، همان الگوی تفسوویر قرآن به قرآن، در تفاسوویر ما بر المیزان، روش قرآن محوریدر این مقاله، روش تحقیق، بگدریم؛ 

 نمونه و تفسیر تسنیم می باشد.

 الزامات در حفظ دینمراتب 

 در قرآن کریم، سه مرتبه الزامات دینی تاریف شده است: 

 دهد.می دیانت مسلمین: که تلبس به الزامات فق ی حقوقی را تدکر .1

 مسلمین، نظر دارد. عالوه بر الزامات ،قیدیانت م،منین: که به الزامات اخال .2

 که به الزامات عرفانی، عالوه بر الزامات مسلمین و م،منین، نظر دارد. :دیانت محسنین .3

 کند.نمی الزامات مطلوب دینی، سطح دوم و سوم است و سطح اول، الزم است؛ اما ج ت خیر دنیا و آخرت، کفایت

تلبس به آن ا در دو سووطح فق ی حقوقی و اخالقی، بدون بنا براین، حفظ دین بدون توجه به این مراتب و الزامات آن، و 

 مانی صحیحی نخواهد داشت. 

 باشد:می الگوی کلی این مباحث، چنین

 
 در حفظ دین : الگوی کلی مراتب دیانت1 نمودار

 پردازیم:می حال به توضیح موارد فوق

 : الزامات فقهی حقوقیمسلمینیانت د. 1

 حداقل مرتبه الزامات دینی، مرتبه اسالم است.

 د.گیر، واجبات و محرمات، و صحت و بطالن امور را در برمیشرعاًاین مرتبه، نظر به الزامات فق ی حقوقی دارد؛ و 

ض القلب، و در ن ایت، منافق را این سووطح از دیانت، در یپ پیوسوو ار، از مقید به احکام، آگاز گشوو ه، در میانه، افراد مری

 شود.می شامل

دیانت محسنین

دیانت مؤمنین 

دیانت مسلمین

الزامات عرفانی•
الزامات اخالقی•
الزامات فق ی حقوقی•

الزامات اخالقی•
الزامات فق ی حقوقی•

الزامات فق ی•
الزامات حقوقی•
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 ی عملیه، تبیین موارد فوق، برای عموم جاماه است.هاعمده وج ه همت رساله

 کند.نمی تابیر ال ی در قرآن، در سوره حجرات، گویای آن است که این مرتبه ضرورت دارد، اما کفایت

 گیرد:نمی یمان قلبی را در برچرا که پدیرش ظاهری اسالم را نظر دارد؛ و هنوز عشق و ا

 (14)حجرات/ ."قالت األعراب: آمنا؛ قل: لم تؤمنوا؛ و لكن قولوا: أسلمنا؛ و لما يدخل اإليمان في قلوبكم"

 در روایات فراوانی، با سند ما بر، در تفسیر ایه شریفه، تفاوت و تفکیپ مرتبه ایمان از اسالم، آمده است:

 اهلل قول عن(  السالم  عليه)  اهلل عبد أبا سألت :  قال دراج بن جميل عن ، يونس عن ، عيسى  بن محمد عن ، إبراهيم بن علي"

  "قلوبكم في االيمان يدخل ولما أسلمنا قولوا ولكن تؤمنوا لم قل آمنا االعراب قالت ":  وجل عز

  (2/24)کليني، الكافي، . "االسالم غير االيمان أن ترى أال:  لي فقال

 اتکاء به ایات و روایات وارده، اجمال مرتبه بندی اسالم و ایمان را تدکر می دهد:شیخ صدوق، با 

 وليس ، المسجد دخل فقد الكعبة دخل فمن ، و المسجد الكعبة مثل ذلك مثل و ، مؤمن مسلم کل وليس ، مسلم مؤمن وکل"

 . الكعبة المسجد، دخل دخل من کل

 ".... آمنا قالت األعراب": فقال ، واإليمان اإلسالم بين کتابه في وجل عز اهلل فرق وقد

 تهآيا عليهم تليت وإذا قلوبهم وجلت اهلل ذکر إذا المؤمنون الذين إنما: ) بقوله وعمل قول اإليمان أن وجل عز اهلل بين و قد

 ."المؤمنون حقا هم أولئك*  ينفقون رزقناهم ومما الصالة يقيمون الذين*  ربهم يتوکلون وعلى إيمانا زادتهم

سلمين  من بيت غير فيها وجدنا فما*  المؤمنين من فيها کان من فأخرجنا": وجل عز قوله وأما  ام بخالف ذلك فليس ،"الم

  .بعمل إقراره مع يأتي حتى مؤمنا يسمى ال والمسلم مسلما، يسمى المؤمن ألن ، ذکرنا

  لسالم ا عليه ،الصادق  سئل  فقد "الخاسرين  من اآلخرة في وهو منه يقبل فلن دينا اإلسالم  غير يبتغ ومن":  وجل عز قوله وأما

 (12)شيخ صدوق، الهدايه،  . "اإليمان فيه الذي اإلسالم هو: فقال ، ذلك عن، 

 خویش، تدکر می دهد که به نظر می "المقاصد الالیه ...  "همین مانی را محقق کرکی، در ک اب و ش ید ثانی در ک اب  

 می باشد.رحم م اهلل،  ،رسد اصلش از شیخ صدوق

سالم: والمراد  اإليمان بين المغايرة إثبات" سالم،  واإل شهادتين  بإظهار واإلذعان االنقياد باإل   اقيبب ذلك مع اعترف سواء  ، ال

 :  تعالى قوله بينهما التغاير على يدل اإليمان؛ وممّا من أعمّ فهو ، ال أم المعارف

 .«  قُلُوبِكُمْ فِي اإلِيمانُ يَدْخُلِ ولَمَّا أَسْلَمْنا قُولُوا ولكِنْ تُؤْمِنُوا لَمْ قُلْ آمَنَّا األَعْرابُ قالَتِ» 

سالم  لهم وأثبت اإليمان عنهم نفى صد    ؛ 3/572شرح االلفيه، محقق کرکي،  ) . "التغاير على دال وهو ، اإل شهيد ثاني، المقا

 (34العليه في شرح الرساله االلفيه، 

 ی ندارد!وجوب ضرورتمس حب است؛ و لیکن حضور قلب در نماز و رعایت وقت فضیلت نماز،  ،در این مرتبه
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 و واجب نیست فرد مسلمان، در تمام عمر خود، ح ی یپ صفحه، قرآن به خواند!

 و بیش از واجبات مالی اولیه همچون خمس و زکات و فطریه، واجب مالی اولیه دیگری، بر عموم نیست.

 ت، رعایت وظائف مادری، وجوبی ندارد!در این سطح از دیان

 و واجب نیست که عموم زنان، زحمت گدا پخ ن و لباس شس ن و امور دیگر را به خود بدهند!

 دار شود!د به تن ایی، ع دهو این شوهر زن است که موظف است عالوه بر نفقه، تدارن امور فوق را خو

نی ک و به کار ارباب رجوع تا قدری، باد از وقت اداری رسیدگی  ی را بگیریایهدست درماند  مس حب است   در این مرتبه 

از این رو، عدم اه مام به این امور، به ج ت مس حب بودن، مشکل اخروی ندارد!    واجب نیست، ولیکن تا کارش پایان پدیرد! 

 ...و 

شو      شود:  می مالحظه ش ه  س حباب، نادیده انگا شود، و به عدر ا صرف به الزامات  د، اگر موارد مدکور جدی گرف ه ن اتکاء 

سووالمت انسووانی را در رواب  خانوادگی، اداری و اج ماعی، به و  اء به الزامات اخالقی، رشوود فردیفق ی حقوقی، و عدم اع ن

 اندازد.می خطر

 کاهش خواهد داد. ،نیز در افراد و اتفاقا، به مرور، انگیزه ال زام به حداقل ا را

 دیانت، از مدیران و پرچمداران دیانت اسالمی، صادر شود! ، اگر تنزل به این سطح ازخ وصاً

 ایانه آورده، هرگز روی ساادت دنیوی و أخروی را نخواهد دید.گر، رو به سوی خود خواهی فردایهوباا، این چنین جاما

 گردد:می با این توجه، مالوم

 د.باشمی اسالم، و اک فاء به ظواهر اولیه آن،از علل اساسی انحطاط مسلمین، دوری از عشق و ایمان، و الزامات اخالقی 

سالم  شکل عادی گرفت؛ و ت   )ص( آن چنان که باد از رحلت پیامبر ا صله و دوری،  الومات حیرت آور ، آرام آرام، این فا

 نیز، فرصت ن ادینه کردن ارزش ای اخالقی را در جاماه فاصله گرف ه از ارزش ا، به حضرتش نداد. ن )ع(دوره امیر م،منا

، نیز، حکوم  ایی ریاکار و منافق بودند؛ و فرهنگ ریا و نفاق را در ن )ع(عمده حکوم  ای تاریخ مسلمانان باد از امام حس

 اند.جاماه مسلمین ن ادینه کردند؛ و هم اکنون، نیز، اکثریت آن ا، چنین

زم را فق ی و حقوقی نیز، پایبندی ال دهد؛ که به حداقل الزاماتمی در چنین فضایی، اکثریت جاماه را بیمار دالن تشکیل

 نخواهند داشت؛ و زمام امور این افراد را وباا، منافقان و سنگدالن بر ع ده خواهند گرفت.

، گروه مقید به احکام، در اقلیت و انزوا و تنگنا قرار خواهند گرفت؛ تا چه رسوود به م،منان و محسوونان، که شوورای در این 

 ه لقاء پرودگارشان نائل شوند:تا ب انددائم در رنج و عداب

 3، خطبه البالغهجنهسید رضی،  ".و یکدح فیها مؤمن حتی یلقی ربه"

م  " ،"فی قلوبهم مرض  "در قرآن کریم، بیمار دالن با تابیرات  سایی و اخ الل    می ، یاد"العمی"و "الصّّ  شوند؛ که به نار

 باشند.می اخالقی، و کری و کوری قلبی، گرف ار

 کند؛ که از عدم اع قاد آن ا به      می یاد  "الموتی"و  "القاسّّّّّّیُ قلوب هم"و  "المنافقین"فاق را نیز، با تابیرات   اهل ریا و ن  

 کند:می ان، حکایتاشاسالم، و از سنگدلی آنان، و مرگ مانوی و انسانی

 (06)احزاب/ {و لئن لم ينته المنافقون، و الذين في قلوبهم مرض و...}

 (44)انفال/ {الذين في قلوبهم مرض: غر هؤالء دينهم و إذ يقول المنافقون و}

 (53)حج/ {ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، و القاسية قلوبهم؛...}

سمع        } صم الدعاء إذا ولوا مدبرين؛ و ما انت بهادي العمي عن ضاللتهم؛ إن ت سمع ال سمع الموتي؛ و ال ت إنك ال ت
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 (53( و)روم/11)نمل/ {لمونإال من يؤمن بآياتنا و هم مس

 تقسیم می کند:گروه  4، حاجیان برگش ه از حج را به 222الی 222در سوره بقره از آیات 

 "دنیا ولب محروم از آخرت" ، 

 "عاقبت به خیر والب حسنه در دنیا و آخرت، و نگران از ج نم"،  

 "منافق لجوج شیف ه دنیا، و قدرت ولبِ تب کار" ، 

 "والبِ رضای خدا گر جان بر کفِایثار". 

 آبائكم أو أشد ذکرا؛فإذا قضيتم مناسككم فاذکروا اهلل کذکرکم "

 فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا و ما له في اآلخرة من خالق؛

 و منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في اآلخرة حسنة و قنا عذاب النار؛...

الدنيا؛ و يشهد اهلل علي ما في قلبه و هو الد الخصام؛ و إذا تولي، سعي في   و من الناس من يعجبك قوله في الحيوة

 األرض ليفسد فيها؛ و يهلك الحرث و النسل؛...

 و إذا قيل له اتق اهلل أخذته العزة باإلثم؛ فحسبه، جهنم؛ و لبئس المهاد؛

 (262- 266)بقره / ."ف بالعبادو من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اهلل؛ واهلل رؤو

 دیانت گروه اول و سوم، همان دیانت اعرابیان است که، خیری در آخرت، برایشان وجود ندارد.

  باشندمی منافقین  گروه اول، عوام بیمار دل دنیا ولبِ در خدمت گروه سوم، 

، گویای این  "تولي إذا"تابیر ) گروه سووووم، خواص منافق قدرت ولِب نفوذ کرده در مجاری قدرت و مدیریت جاماه،          

 کشند.می اهل دنیایند که به إتکاء و همراهی اهل دنیا با آنان، اق  اد و نسل را به تباهی مطلب است( و سرکرده

 .باشندمی گروه دوم، عموم اهل ایمان، و گروه چ ارم، رهبران و امامان اهل ایمان و تقوی،

، "وهللا رؤوف بالعباد"تابیر  ) داردمی و عنایت، ارزانی و رحمتبه حرمت گروه چ ارم است که: خداوند، به جاماه، رأفت 

 .بدین مانی اشاره دارد(

 خالصه کنیم:

م کشاند؛ و رو  و حقیقت اسال  می تمرکز و اک فاء به ظواهر دینی در سطح مسلمین اعرابی مسلپ، جاماه را به انحطاط   "

 راند.می را به انزوا و حاشیه

لی اسالم در جاماه، شاار و دعوت به الزامات فق ی و حقوقی، و عمل بدان الزم است؛ و    پس، ج ت تجلی ارزش ای م اا 

 لیکن، هرگز کافی نیست!

لدا، بر حاکمیت نظام اسالمی در ایران، تکلیف است که: سطح دیانت را از حداقل الزامات، باالتر برند و به ن ادینه کردن    

 ."حداقل ارزش ای اخالقی اسالم، همت گمارند

س  س ا شان عرض      ایه اد جوادی آملی در جل سیدم؛ و به ای ، به این مضمون، فرمودند: اوائل انقالب، خدمت حضرت امام ر

ساله صرفا،   ،خواهیممی کردم: آقا، ما با فرهنگ ن ج البالگه، انقالب کردیم؛ ولی ی عملیه مملکت را اداره کنیم؛ و این هابا ر

 مانی، نشدنی است.

 نمودند. تأیید، با تبسمی، سخن اینجانب را ;مامایشان فرمودند: حضرت ا
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فرهنگ ن ج البالگه، همان الزامات اخالقی ایمانی به همراه الزامات فق ی و حقوقی، اسوووت؛ که بر اسووواس آن، انقالب 

 اسالمی، به پیروزی رسید.

 ی عملیه، الزم است ولی کافی نیست.هااک فاء به رساله

 فق ی حقوقی داش ند؛ و لیکن از این سطح تدین، انقالب، شکل نگرفت.قبل از انقالب، نیز، بسیاری تقید 

شدن، ناظر به این مط    سطح از دیان ی   مق ود از ن ست که با همان  سطح،       که لب ا ست، با همان  شکل گرف ه ا انقالب 

 بایس ی، مملکت اداره شود.

 رسیدن انقالب، خواهد شد. تنزل از این سطح الزامات، منجر به رکود ارزش ا، و عقب ماندگی و به بن بست

 ."همان علت محدثه، علت مبقیه خواهد بود؛ و ال گیر"به اصطال  ولبگی، 

 توجه نماییم: ،حال، به الگوی کلی ویف مسلمانان

 
 : الگوی کلی طیف مسلمانان2نمودار 

  تذکر:

 

 : روایات فراوانی در تمایز مرتبه ایمان از اسالم آمده است (1)

  ، رئاب بن علي عن ، محبوب ابن ، عن جميعا محمد بن أحمد عن ، يحيى بن ومحمد ; زياد بن سهل  عن ، أصحابنا  من عدة"

 :  سمعته يقول:  قال(  السالم عليه)  جعفر أبي عن ، أعين بن حمران عن

  أو ولق من ظهر ما واالسالم  المره والتسليم  بالطاعة هلل العمل وصدقه  وجل عز اهلل إلى به وأفضى  القلب في استقر  ما االيمان

 على واجتمعوا النكاح وجاز المواريث جرت وعليه الدماء حقنت وبه کلها من الفرق الناس جماعة عليه الذي وهو فعل

 ، االيمان إلى وأضيفوا الكفر من بذلك فخرجوا ، والحج والصوم والزکاة الصالة

سالم  شرك  ال واال شرك  وااليمان االيمان ي سالم  ي سجد  في الكعبة صارت  ، کما يجتمعان والفعل القول في وهما اال  الم

 :  وجل عز اهلل قال وقد االيمان يشرك ال االسالم؛ واالسالم يشرك االيمان وکذلك الكعبة في ليس والمسجد

 . "قلوبكم في االيمان يدخل ولما أسلمنا قولوا تؤمنوا ولكن لم قل آمنا االعراب قالت "

 وغير والحدود واألحكام الفضائل من شئ في المسلم على فضل للمؤمن فهل:  القول قلت أصدق وجل عز اهلل فقول

مقید به
احکام

توأم با •
غفلت

مریض 
القلب

ارتکاب •
گناه

منافق
آلوده به•

کفر و 
گناه
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 زع اهلل إلى به يتقربان وما أعمالهما المسلم في  على فضل  للمؤمن ولكن واحد مجرى ذلك في يجريان هما ، ال:  فقال ؟ ذلك

 :  يقول وجل عز اهلل أليس:  قلت ، وجل

:  قال ؟ المؤمن مع والصوم والحج  والزکاة الصالة  على مجتمعون أنهم وزعمت "(  5)  أمثالها عشر  فله جاء بالحسنة  من "

 "کثيرة أضعافا له يضاعفه ":  وجل عز اهلل قال قد أليس

 ناتهحس  في اهلل ويزيده فضل المؤمن  فهذا ، ضعفا  سبعون  حسنة  لكل حسناتهم  لهم وجل عز اهلل يضاعف  الذين هم فالمؤمنون

  ، الخير من يشاء بالمؤمنين ما اهلل ويفعل کثيرة أضعافا إيمانه صحة قدر على

 ؟ االيمان في داخال هو أليس االسالم في دخل من أرأيت:  قلت

 االسالم: على فضل االيمان به تعقل مثال لك وسأضرب الكفر من وخرج االيمان إلى أضيف قد ولكنه ال:  فقال

  ، ذلك لي يجوز ال:  ؟؛ قلت الكعبة في رأيته أنك تشهد أکنت المسجد في رجال بصرت لو أرأيت

  ، نعم:  قلت ، الحرام دخل المسجد قد أنه شاهدا أکنت الكعبة في رجال بصرت فلو:  قال

  ، المسجد يدخل الكعبة حتى دخول إلى يصل ال إنه:  قلت ؟ ذلك وکيف:  قال

 (2/27)کليني، الكافي،  . "واالسالم االيمان کذلك:  قال ثم ، وأحسنت أصبت قد:  فقال

 عالمه طباطبایی، در تفسیر المیزان، مراتب اسالم و ایمان را تذکر می دهد:

 : تعالى قوله إليه يشير الذي المعنى غير باالسالم المراد ان ظهر فقد: "... لك مسلمين واجعلنا ربنا ":  تعالى وقوله

  (،54)حجرات/ "...قلوبكم في االيمان يدخل ولما أسلمنا قولوا ولكن تؤمنوا لم قل آمنا االعراب قالت"

 (5/214)طباطبايي، الميزان، . بيانه سيجئ منه وأعلى أرقي معنى بل

: )   وقوله ، دعواهم في وکذبهم تؤمنوا لم قل االيمان وادعوا آمنا لك قالوا أي(  تؤمنوا لم قل آمنا االعراب قالت: )  وقوله

 . أسلمنا:  قولوا ولكن آمنا تقولوا فال:  والتقدير ، الكالم سابق عليه يدل مما استدراك(  أسلمنا قولوا ولكن

  يلنف تكرارا يكن لم ولذلك ، دخوله انتظار مع قلوبهم في االيمان دخول لنفي(  قلوبكم في االيمان يدخل ولما: )  وقوله

 ( . تؤمنوا لم: )  بقوله عليه المدلول االيمان

 ماناالي بين الفرق به ويظهر ، االسرالم  لهم وأثبت بعد قلوبهم في يدخل لم بأنه وأوضرحه  عنهم االيمان اآلية في نفي وقد

سالم  سالم  ، االعتقاد قبيل من بالقلب قائم معنى االيمان بأن واال سان  قائم أمر واال سالم   فإنه والجوارح بالل ست   ضوع والخ اال

سانا  شهادة  ل  لم وأ به وعمل عليه شهد  ما بحقية االعتقاد قارن سواء  ظاهرا العملية بالمتابعة وعمال والنبوة التوحيد على بال

 (51/321)الميزان، . والمواريث المناکح تجري وعليه الدماء تحقن الشهادتين وبظاهر ، يقارن
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 در تفسیر نمونه نیز، در تفسیر ایه شریفه، در باب رتبه بندی اسالم و ایمان آمده است:

 ." قُلُوبِكُمْ فِي اإلِيمانُ يَدْخُلِ وَلَمَّا أَسْلَمْنا قُولُوا وَلكِنْ تُؤْمِنُوا لَمْ قُلْ آمَنَّا األَعْرابُ قالَتِ..."

 را شهادتين  کس هر و ، دارد قانونى ظاهرى شكل «  اسالم »  که است  اين در ،«  ايمان»  و«  اسالم »  تفاوت آيه اين طبق

سلمانان  سلك  در کند جارى زبان بر شود  وارد م سالم  احكام و ، مى  و واقعى امر يك ايمان ولى .مىگردد جارى او بر ا

 . او ظاهر و زبان نه ، است آدمى قلب آن جايگاه و است باطنى

سالم  » ست  ممكن«  ا شته  مختلفى هاىانگيزه ا شد  دا صى    منافع و مادى هاىانگيزه حتى ، با  از حتما«  ايمان»  ولى ، شخ

شمه    ، آگاهى و علم از ، معنوى هاىانگيزه ست  همان و ، مىگيرد سرچ سارش    بر تقوى بخش حيات ميوه که ا  ظاهر شاخ

 : است آمده ص اسالم گرامى پيغمبر از گويايى عبارت در که است چيزى همان اين . مىشود

 «. است دل ايمان جاى ولى ، است آشكارى امر اسالم » : القلب فى االيمان و ، عالنية االسالم

 : مىخوانيم ع صادق امام از ديگرى حديث در و

 :"االيمان على الثواب و ، الفروج به تستحل و ، االمانة به تؤدى و الدم به يحقن االسالم"

 ."است ايمان بر ثواب ولى ، مىشود حالل او با ازدواج و ، الزم او امانت اداى و ، محفوظ انسان خون اسالم با"

  ايمان که حالى در ، شده  شمرده  لفظى اقرار به منحصر «  اسالم »  مفهوم روايات از بعضى  در که است  دليل همين به نيز و

 ".عمل بال اقرار االسالم و ، عمل و اقرار االيمان": است شده معرفى عمل با توأم اقرار

 دمشني  ع صادق  امام از:  مىگويد«  يسار  بن فضيل »  ، است  آمده«  ايمان و اسالم »  بحث در ديگرى تعبير به معنى همين

شارك  االيمان ان" : فرمود سالم  ي شارکه  ال و ، اال سالم  ي سالم  و ، القلوب فى وقر ما االيمان ان ، اال  و المناکح عليه ما اال

 :"الدماء حقن و المواريث

 مانىمسل هر ولى است  مسلمان  مؤمنى هر ديگر تعبير به و)  نيست  شريك  ايمان با اسالم  اما ، است  شريك  اسالم  با ايمان »

 بر خون حفظ و وارث نكاح قوانين که است  چيزى»  اسالم «  اما ، شود  ساکن  دل در که است  آن»  ايمان( «  نيست  مؤمن

 «. مىشود جارى آن طبق

  ممكن شوند  ذکر هم از جدا گاه هر اما ، گيرند قرار هم برابر در واژه دو اين که است  صورتى  در مفهومى تفاوت اين ولى

ست  سالم  ا شود  اطالق آن بر ايمان که شود  اطالق چيزى همان بر ا ستعمال  معنى يك در واژه دو هر يعنى ، مى  ".گردد ا

 (255-22/202)نمونه، 

 حقوقی -دیانت مؤمنین: الزامات اخالقی+ الزامات فقهی . 2

 مقدمه

ضایت  در که دهد؛می تدکر را مومنین، تا د سطح  حقوقی، ووووالزامات اخالقی، به عالوه، الزامات فق ی   سطح  مطلوب، و

 گیرد.می دیانت همه کارکنان بخش دول ی و حاکمی ی را در بر
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 و در وضایت عادی، به سطح الزامات دینی مدیریت فرهنگی و اجرایی )اداری و نظامی(، نظر دارد.

سانی، و در دو حوزه الزامات مش رن میان زن        سانی و فوق ان شرعی ان سطح، الزامات  و مرد م،من، و این الزامات، در دو 

 الزامات مخ ص زن م،من، مطر  است:

 مشترک عمومی زن و مرد مؤمن الزامات. 2/1

 اهل صلوة 

 اهل و ارت 

 اهل انس با قرآن 

 اهل مشورت 

 اهل صبر 

 اهل پرهیز از گناه 

 اهل عدر و اع راف به گناه 

 اهل عدر پدیری از جاهالن 

 اهل انفاق 

 صداقت 

 وفای به ع د 

 امانت داری 

  ال یرعایت صله 

 اهل ان قام از س مگران 

 دیانت ایمانی، حداقل دیانت مرضی خداست.

در این سوطح، ضورورت دارد: حداقل ارزشو ای اخالقی به الزامات فق ی حقوقی افزوده شوود، تا حداقل اثار مانوی دین     

 اسالم، در نفوس انسانی، خانواده، جاماه، حاکمیت، و جاماه بشری، م جلی گردد.

 س گاری در آخرت، و وراثت ب شت برین، ن یب بشریت شود:و خیر دنیا، و ر

 (40)اعراف/ {و لو أن اهل القري آمنوا و اتقوا لفتخنا عليهم برکات من السماء و األرض...}

شعون؛    المؤمنون؛قد افلح } صلوتهم خا ضون؛  الذين هم في   و الذين هم للزکوة فاعلون؛ و الذين هم عن اللغو معر

أولئك   و الذين هم علي صلواتهم يحافظون؛ و الذين هم ألماناتهم وعهدهم راعون؛ فظون...؛والذين هم لفروجهم حا

 (16-1)مؤمنون/ {لوارثونهم ا

جزوعا؛ و إذا مسرره الخير منوعا؛إال المصررلين؛ الذين هم علي صررلوتهم  إن اإلنسرران خلق هلوعا؛ إذا مسرره الشررر }

وم؛و الذين يصدقون بيوم الدين؛ و الذين هم من عذاب ربهم  دائمون؛و الذين في أموالهم حق معلوم؛ للسائل والمحر

 مشفقون؛...

شهاداتهم قائمون؛  و الذين هم ألماناتهم و عهدهم راعون؛ و الذين هم لفروجهم حافظون... هم  و الذين  و الذين هم ب

 (35-14)معارج/ {موناولئك في جنات مكر علي صالتهم يحافظون؛

سكين؛ فذلك  بالدين؛أرأيت الذي يكذب } صلين؛ الذينهم عن  الذي يدع اليتيم؛ و ال يحض علي طعام الم  فويل للم
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 (2-1)ماعون/ {ونصلوتهم ساهون؛ و الذينهم يراءون؛ و يمنعون الماع

 دهد.می آیه سوره اعراف، خیر در دنیا را برای اهل ایمان و تقوی، تدکر

سوره م،منون، و ماارج، ویژگی اهل ایمانِ و اهل نماز را  س گاری و وراثت کریمانه را در آخرت، به   می بر آیات  شمرد و ر

 دهد.می آنان مژده

، "المصلین"، و "المؤمنین"عشق به خدا و ارزش ای ال ی، و اهل نماز بودن، دو ویژگی برجس ه آنان است که با عناوین 

 کند.می بدان اشاره

، به عنوان اولین و آخرین "یت اوقات اول وقت نمازحضوووور قلب در نماز و رعا"، حداقل، در دو ویژگی "اه مام به نماز"

 ."اول نماز و آخر نماز!"ویژگی ای آنان ذکر شده است؛ گویا که اشاره دارد: 

بودن نماز را   "عمود الدین "دهد؛ که همان    می این نحوه بیان، محوریت اه مام به نماز را در حوزه الزامات دینی، تدکر        

 ، نیز، مطر  است."حق اهلل"محور اشاره دارد؛ و وباا، به عنوان 

ست که از    ،اه مام به امر فقراء و محرومان س ه دوم ا سی کمّی احراز حقیقت نماز  هاشاخص ویژگی برج سا شد؛ می ی ا  با

 ، و گیره، آمده اسووت؛ این"صوودقه، اواام ،انفاق، زکات"شووود و با تابیرات می که در قرآن کریم، قرین الینفپ نماز تلقی

 .گرددمی نیز، تلقی "حق الناس"ویژگی، محور 

سی نماز    می ، مجموعه تکالیف دینی را تدکر"حق اهلل و حق الناس"مجموع  سا دهد و تحقق آن و عدمش، بر دو محور ا

 زند:می و زکات، سرنوشت أخروی افراد را رقم

 (3-2)بقره/ {هدي للمتقين الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلوة و مما رزقناهم ينفقون}

 باشد:می ، نمادِ مجموعه وظائف دینی"اقامه نماز و انفاق"، نمادِ مجموعه اع قادات، و "ایمان به گیب"

 (44-42)مدثر/ {ما سلككم في سقر؟؛ قالوا لم نك من المصلين؛ و لم نك نطعم المسكين}

 کند!می زار مارفیاع باری نماز و نمازگبی در آیات سوره ماعون، فقدان اه مام به ای ام و مساکین را دلیل

 نماید.می ی ریاکاران، اعالمهاو بخل را از نشانه ؛کندمی و این چنین نمازی را ت ی از مانویت و ریاکارانه قلمداد

 نماید!می اع قادی به قیامت، و نشان از تکدیب آن، مارفیبی بلکه عدم اه مام به محرومان را، نشان از

 باشد.می ،ی دیگر م،من، حفظ ناموسهااز ویژگی

 م،من نسبت به مسائل ناموسی، گیور است؛ و این مانی، از صفات ال ی بر شمرده شده است:

 7.1. علیغيرة المؤمن باهلل سبحانه

 9.2. پیامبرالمؤمن يغار؛ و اهلل أشد غيرة

 9.3 .إنّ الغيرة من االيمان؛ و إن المذاء من النفاق

 ناموسی از نفاق.بی غیرت از ایمان است؛ و

                                                      
 0345، ح غرر الحکم. 1

 016،ح کنز العمال. 2

 2605،ح العمالکنز. 3
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 م،منون، و ماارج، امان داری، وفای به ع د، از صفات ویژه اهل ایمان، بر شمرده شده است. هسوردو در این 

باشوود؛ که، می در قرآن و احادیث، امان داری، وفای به ع د، به همراه احسووان به پدر و مادر، از احکام بین المللی اسووالم

 شناسد:نمی مسلمان و کافر، و نیکوکار و بدکار،

ث لم يجعل اهلل عزّ و جلّ ألحد فيهنّ رخصة: أداء األمانة إلي البر و الفاجر؛ و الوفاء بالعهد بالبرّ و الفاجر؛ و  ثال

 7.4. امام باقربرّ الوالدين برّين کانا أو فاجرين

 در آیاتی دیگر، صبر، و قرائت و تالوت قرآن، مالزم نماز و انفاق، از صفات اهل ایمان مارفی شده است:

 (45/)بقره {استعينوا بالصبر و الصلوة؛ و إنها لكبيرة إال علي الخاشعين؛ الذين يظنون أنهم مالقوا ربهم...و }

 (26)مزمل/ {فاقرؤا ماتيسر من القرآن؛... فاقرؤوا ماتيسر منه؛ و أقيموا الصلوة؛ وآتوا الزکوة؛...}

به؛ و            } ئك يؤمنون  ته؛ أول نه حق تالو تاب، يتلو ناهم الك لذين آتي خاسررررون      ا ئك هم ال فأول به،   {من يكفر 

 (121)بقره/

جارة لن تبور          } ية يرجون ت ناهم سرررّرا و عالن ما رزق قاموا الصرررلوة، و أنفقوا م تاب اهلل، و أ لذين يتلون ک  {إن ا

 (24)فاطر/

فر ، حکایت از ک"فقدان تالوت قرآن"، گویای ضاف خشوع و ضاف اع قاد به قیامت، و    "فقدان صبر "شود:  می مالحظه

 باشد.می لی، و بدبخ ی دنیوی و کسادی و خسارتِ تجارت أخروی،عم

 پس تلبس به آن ا، ج ت پرهیز از این آثار شوم، ضرورت حیاتی و ایمانی دارد.

در سوووره شوووری، از پرهیز از گناه کبیره، مشووورت خواهی و مشووورت پدیری م،منان، گدشووت از جاهالن، و ان قام از   

 گوید:می س مگران، سخن

و الذين اذا  و امرهم شررروري بينهم... و اذا ما غضررربوا، هم يغفرون؛... يجتنبون کبائر االثم و الفواحش،و الذين }

صرون...   صابهم البغي هم ينت صبر و غفر ان ذلك      ا صلح فاجره علي اهلل؛ انه ال يحب الظالمين...و لمن  فمن عفي و ا

 (43-32)شوری/ {االمور لمن عزم

 گوید:می وحیه عدر خواهی و اع راف به خطاء و گناه، سخندر سوره آل عمران از ر

و الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، ذکروا اهلل فاستغفروا لذنوبهم؛ و من يغفر الذنوب اال اهلل؛ و لم يصروا       }

 (135)آل عمران/ {ما فعلوا و هم يعلمون

اتب الزامات فردی و اج ماعی اهل ایمان در قرآن و به هر حال، گرض از این توضوویحات، تبیین این نک ه اسووت که: مر 

 باشد.می سنت ما ومین، فراتر از الزامات دینی عموم مسلمانان

و گیره، به نحو عام در قرآن، نظر  "المخب ین"، "الم وولحین "، "الم قین"، به نحو خاص، و "اصووحاب الیمین "عنوان 

 باشد.می ، به سطح الزامات ایمانی،اشحداقلی

کند؛ و از مرگ می ه واقاه، در ذکر چگونگی مرگ اهل اسووالم، صوورفا به مرگ مقربین و اصووحاب یمین اشووارهدر سووور

                                                      
 2/102،کافی. 4
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 آورد:نمی به میان دیگران از اهل اسالم، ساکت است؛ و سخنی

و أما إن کان من المقربين فروح و ريحان و جنة نعيم؛ و أما إن کان من أصحاب اليمين فسالم لك من اصحاب     }

 (41-11)واقعه/  {اليمين...

 شود:می باشند؛ که تاداد اندکی را در امت اسالم، شاملمی ، مقام ع مت را دارا"مقربین"

 (14-13)واقعه/ {ثلة من األولين؛ و قليل من اآلخرين}

، به ش ادت همین آیات، کسانی را نظر دارد که به سالمت اع قادی و اخالقی و رف اری، با قلب سلیم،     "اصحاب الیمین "

 کنند:می دار دنیا را به مق د آخرت، ترن

 (14-11)شعراء/ {يوم ال ينفع مال و ال بنون إال من أتي اهلل بقلب سليم}

 ."لك فسالم"باشند: می لدا، سزاوار سالم ال ی

 باشد.می این مانی، گویای عاقبت بخیری و احراز قبولی اعمال

ست: این گروه عاقبت بخیر، گیر از عموم     ضح ا سلمانان دچار نق ان در اع قاد و اخالق و عمل   پس، وا شند؛ که  می م با

 اند...، دچار م یبت.عالوه بر دنیا، در اخرت، نیز، از مرگ گرف ه تا برزخ و قیامت و

 باشد.می الزامات ایمانی، عالوه بر الزامات فق ی حقوقی پس، حداقل عاقبت به خیری، تلبس به حداقل

سالمی،   ست:    می در حداقل آن، هم، مکلف به الزامات ایمانی و پرچمداری آنلدا، نظام و حاکمیت ا شد؛ و هم، مکلف ا با

 بس ر الزم اع الء ایمانی جاماه مسلمین را با سیاس گداری و برنامه ریزی مناسب اهل ایمان، برای آنان، فراهم نماید.

 زن و مرد، از پنج ویژگی اولیه برخوردارند:فاور و آیات دیگر، اهل ایمان، اعم از  22سوره رعد،  22با توجه به آیات 

 اه مام به نماز 

 اهل صبر و اس قامت 

 اهل انفاق 

 دائم الط اره بودن 

 اهل انس و تالوت قرآن 

 ، بر محور این ویژگی ای پنجگانه چنین خواهد بود:  الزامات اهل ایمانبا این توجه، الگوی کلی 
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 مردان مؤمن: الگوی کلی الزامات عمومی عملی 3نمودار 

 رد مؤمن: اصالت و سالمت خانوادگیالزامات مشترک خانوادگی زن و م. 2/2

 باشد:می اصالت و سالمت خانوادگی، ناظر به چ ار محور اساسی

 پان ن ادی .1

 حرمت به والدین .2

 تأهل سالم .3

 حرمت به همسر و فرزندان .4

 خود نیازمند مقاله مس قلی است. ، "تأهل سالم"، و "پان ن ادی"بحث 

کسوووی که در رواب  خانوادگی، حرمت     ،شوووود: از منظر قرآنتأکید می  این نک ه   ،"حرمت به والدین   "در باب  ر اینجا،  د

س گان      نمی والدین را نگه سنه با ب ست؛ و اگر اقدام به قطع رابطه ح صاً  دارد، عن ر نامطلوبی ا لاون ، پدر و مادر کند، مخ و

 :ده است که محروم از رحمت خدا استمارفی ش

فهل عسیییییییتول تم ان تول تم ايسیییییییتقت وا ترحا ق ا اونت تحلذینلل تق  هللا ت صمه  و ال ی فذصییییییی هل ق تع   ت  یییییییذح ل   "

 (22-22)یح ت/

 باشد.می ی ایمانهاپس بنا براین این ویژگی سلون با همسر و فرزندان نیز، از شاخ ه

 باشد.می م،من در ارتباط با شوهر و فرزندان، نیز،الب ه این مایار، اخ  اص به مردان ندارد؛ بلکه از صفات زنان 

دائم الطهارة
اهل صبر و استقامت

اهتمام به نماز
اهل انفاق

انس دائم با قرآن

صداقت

وفای به ع د

امان داری 

رعایت صله
ال ی

اهل مشورت

اهل  عفت و 
حفظ ناموس

اهل پرهیز از 
گناه، و عمل 
به واجبات

اهل عدر و 
اع راف به 
خطاء و گناه 

اهل عدر 
پدیری از 
جاهالن

اهل ان قام از
س مگران 
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 محورهای کلی اصالت و سالمت خانوادگی زن و مرد مؤمن :4نمودار 

 عملی مطلوب مردان م،من، چنین خواهد بود:الزامات پس، الگوی 

 
 

 عملی مطلوب مردان مؤمنالزامات : 5نمودار 

  

کشد؛ در  می ، در نقش مالئکه مرگ، کودن شروری را ر )ع(ت خض ، به امر ال ی، حضر ر )ع(با خض  ی )ع(،در ق ه موس  

 فرماید:، میی )ع(ن ایت، در پاسخ اع راض حضرت موس

اما پسر بچه نا بالغ، پس پدر و مادرش مؤمن بودند؛ و ما ترسیدیم )که در ادامه حیات(: آن دو را در "

 :"سرکشی و طغیان و کفر فرو برد...

 (16)کهف/ "مؤمنين؛ فخشينا أن يرهقهما طغيانا و کفراو اما الغالم فكان ابواه "

 دهد:می این آیه شریفه تدکر

ی م،من، فرزند نا صوووالح و نا خلف اسوووت؛ که بواسوووطه عالقه پدر و مادر به هایکی از بزرگ رین خطرات برای خانواده

 ح یاط نمود.فرزندان، خطر انحراف پدر و مادر م دین و م،من، جدی است و بایس ی از آن، بسیار ا

سان را نیز، در بر      سر و عزیزان منحرف ان  گیرد؛ در این بابمی این مانی به فرزندان منحرف اخ  اص ندارد؛ بلکه، هم

 فرماید:می قرآن کریم

شما هستند؛ پس، از آنان، بر ایهای کسانی که ایمان آورد" د؛ بعضی از همسران و فرزندانتان دشمن 

   حذر باشید و احتیاط کنید...؛

جز این نیستتتتت که اموالتان و فرزندانتان، مایه امتبان بزرا شتتتتما هستتتتتند؛ و این خدا استتتتت که اجر 

 :"عظیم در نزد اوست

اصالت و 
سالمت 
خانوادگی

پان 
ن ادی

حرمت به 
والدین 

تأهل سالم

حرمت به 
همسر و 
فرزندان

الزامات عمومی 
اهل ایمان

الزامات اصالت و
سالمت 
خانوادگی

عقالنیت 
عملی مطلوب
مردان مؤمن
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 (14)تغابن/ ."يا أيّها الذين آمنوا؛ إنّ من أزواجكم و اوالدکم عدوا لكم فاحذروهم..."

 (15)تغابن/ ."إنّما اموالكم و اوالدکم فتنة؛ و اهلل عنده اجر عظيم"

در سرنوشت زبیر بن عوام و فرزندش، درس ای سخت تلخ و عبرت اموزی ن ف ه است که به مناسبت مایارهای گزینش،       

 در ف ل سالمت نظام اداری، قسمت عقالنیت ارزشی، تدکراتی آمده است.

  الزامات مختص زنان مؤمن. 2/3 

 باشند.می زنان، از منظر اسالم، محور سالمت خانواده و جاماه

ش ن        از ای سطح مطلوب ال ی، و از ورف دیگر، به ج ت دا شخ یت ایمانی زنان در  ن رو، از یپ ورف به ج ت حفظ 

شان مقرر گردیده     هاویژگی ضرورت حجاب برتر، و جبران عبادت ایام ماهانه، برای شان،  ی جدابیت ظاهری، و ویژگی زنانگی 

 است:

 اهل حجاب برترالف( 

 نان مسلمان، پوشش خماری، الزام شده است:در سوره نور، حد اقل حجاب عمومی ز

 (31)نور/ {و قل للمؤمنات... و ليضربن بخمرهنّ علي جيوبهنّ...}      

شُ ُر، جمع  "خُمُر" سری "خمار"، بر وزن  سری را     می ، به مانی رو شلوار، مان و، و رو شد؛ و لیکن از نظر فق ی، جوراب،  با

 باشد.می بدن، به جز صورت و کف دس  ا تا مچ،نده پوشش تمام گیرشود؛ که در برمی شامل

 باشد.می این پوشش خماری، حجاب عمومی زنان مسلمان

سالمی، و نوامیس م،منین، مقرر گردیده      چرا که، در سوره احزاب، الزام پوشش ویژه جلبابی، برای نوامیس رهبری نظام ا

 است:

تك و نسررراء المؤمنين،         } نا جك و ب قل ألزوا ها النّبّي  لك أدني آن يعرفن    يا أّي يدنين عليهنّ من جالبيبهنّ؛ ذ

 (54)احزاب/ {فاليؤذين؛ و کان اهلل غفورا رحيما

این زنان، بخشتتتتی از  ،ای پیامبر خدا، به همستتتتران، و دختران، و زنان مؤمنان ب)و: )که اگر ب)ویی(

 است ترجلباب )پوشش سرتاسری( خود را نزدیک کرده، بر خویش، فرو خواهند پوشید؛ آن نزدیک

 به اینکه شناخته شوند؛ پس در نتیجه، مورد آزار قرار ن)یرند؛ و همواره، خدا، غفور رحیم است.

 ، در فرهنگ دینی، پوشش سرتاسری است:"جلباب"

 5ی )ع(عل. "من أحبّنا أهل البيت، فليستعد للفقر جلبابا"

 ی از فقر )و بال، برایهر که ما اهل بیت نبوت را دوست داشته باشد، پس بایستی، پوششی سرتاسر

 خویش(، آماده کند.

 6ی )ع(عل."من أحبنا فليعد للبالء جلبابا"

 ابن میثم بحرانی، نیز، در شر  حدیث فوق، آن را به پوشش سرتاسری، مانی کرده است.

                                                      
 112، حکمت البالغهجنهسید رضی، . 5

 404، علی بن مبمد لیثی واسطی، عیون المواعظ و الحکم. 6
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 2."و الجلباب: الملحفة"

 8."و شبّه الصبر علي الفقر بالجلباب، ألنّه يستر الفقر؛ کما يستر الجلباب، البدن"

 2."و تجلبب الخوف أي جعله جلبابا؛ و هو ثوب يشمل البدن"

 فرماید:می ، حدیثی دیگر"پوشش سرتاسری"، به مانی "جلباب"در کاربرد 

 :"، مجاز است(شرعا  هر که پوشش حیاء را به کناری افکند، پس، او را غیبتی نیست )غیبت او، "

 7."من ألقي جلباب الحياء فال غيبة له"

 گوید:می ، در حدیث مدکور،"جلباب"ک اب ل،ت مجمع البحرین، در توضیح واژه  وریحی، صاحب

 هگونهمانپوشتتاند؛ می حیاء، به کنایه، به لباس، تشتتبیه شتتده استتت؛ ،را که، حیاء، انستتان را از معای 

 پوشاند:می که لباس، بدن را

 12. ب، البدن؛...کني بالحياء عن الثوب؛ ألنه يستر اإلنسان من المعايب؛ کما يستر الثو

ضرت فاومه  سجد پیامبر 3در خبر رف ن ح ضرت   9، به م ست: که ح ، عالوه بر خمار، 7، ج ت دفاع از مقام والیت، آمده ا

 جلبابی را نیز، در بر داشت:

حضتتتترت زهرا )س( هن)ام خروج از منزل، مقنعه را مبکم بر ستتتتر بستتتتتند و جلباب و ،ادر را، به 

رستتید، به تن کردند؛ و به های آن به زمین میپوشتتاند و گوشتتهمی ای که تمام بدن آن حضتترت راگونه

 11همراه گروهی از نزدیکان و زنان قوم خود، به سوی مسجد حرکت نمودند.

 .الثت خمارها علي رأسها و اشتملت بجلبابها و اقبلت في لمة من حفدتها و نساء قومها، تطأ ذيولها

 ر پوشیده است.هم جلباب و هم خما 3در این سند، حضرت زهرا

شن می    صل عدم ترادف رو شرعی  شود که  بنابراین با در نظر گرف ن ا ست حجاب چادر آیه جلباب، دلیل  ل که در مقاب ا

 نامحرم، زن مومنه، مناسب است: چادر داش ه باشد و مقناه کافی نیست.

 ش از پوشوش عمومی باشود؛ که پوشوشوی بی   می ، نزدیپ کردن پوشوش به خود، و جمع کردن آن "يدنين"مق وود از  "

 پوشاند.می باشد؛ که بخشی از صورت و کف دس  ا را نیزمی

 باشد.می ، نظر به سیطره پوشش،"عليهن"مق ود از 

 و مفاد آیه شووریفه، "جلباب"، م ووداق ، حجاب چادر، دقیقاً"عليهن"، و "يدنين"، "جلباب"پس با توجه به سووه نک ه، 

 پوشاند.می سر تا سر بدن، از فرق سر، تا روی پا را ، چادر سن ی ایرانی، کهخ وصاًباشد؛ می

صی بودن این حجاب را      سنگر بودن این نوع حجاب، اخ  ا فرمان ال ی حجاب جلبابی، به نوامیس رهبری و م،منان، و 

   دهد.می برای اهل ایمان، و نوامیس سلسله مراتب مدیریت اسالمی را به عنوان حجاب برتر، تدکر

                                                      
 2/124، ابن میثم،البالغهشرح نهج. 2

 5/244، ابن میثم،البالغهشرح نهج. 8

 2/52، االنواربحار. 2

 2/25، طریبی،مجمع البحرین. 12

 1/41،، طبرسیاحتجاج. 11



11 

 

ساءالمؤمنين الزواجك و "تابیر ، تدکر می دهد صورف ان سواب به رهبری و اهل   "النسواء الم،منات "بجای ، "بناتك و ن

 ایمان، برای رعایت حجاب جلبابی چادر، ضرورت دارد اگرچه، خانم ا در سطح اهل ایمان نباشند.    

ست و در جواب    "يدنين..."تابیر  س ور زبان، مجزوم ا ست؛ که   "قل..."، از نظر فن د ضمن خود    آمده ا شرط را در  نوعی 

 ".دهندمی بگو... که اگر بگویی... زنان م،من، بالفاصله انجام ": "قل...، و إن تقل... یدنین"دارد: 

به   سنماید: که فرمان تلبّ    می مطر و نوامیس م،منان  این گونه تابیرات، نوعی مبال،ه مورد ان ظار را در باب زنان م،من       

چنان اسوووت که هیچ   و نوامیس م،منان  این فرمان، همان، گویی که آمادگی زنان م،من،       حجاب جلبابی، همان، و عمل به     

 میان این فرمان و عمل به آن وجود ندارد. ایهفاصل

، نه  بنا بر این، ضووورورت دارد: این حجاب برتر، در محی  اداری و اج ماعی، به عنوان پرچمداری از ارزش ایمانی، الزامًا        

 .م،من و زنان من سب به اهل ایمان رعایت شود از جانب زناناس حبابا، 

 جبران عبادت ایامب( 

 در روایات، زنانی که تاطیلی عبادی در ایام ماهانه دارند، ایمانشان، ناقص مارفی شده است:

 12."و اما نقصان ايمانهن لقعودهنّ عن الصلوة"

ساله    صحیح، و در ر ذکر و دعا، در وقت نماز، و به میزان وقت  قالبِ های عملیه، بر جبران نماز، درو بالاکس، در روایات 

 شده است: تأکیداذکار نماز، 

آوردند؛ و لیکن، نمی جایه شدند، نماز را بمی ، وقتی حائض9فرماید: و زنان پیامبرمی ،7امام صادق

گرفتند؛ ستتتتتتدس، نزدیک می کردند؛ و وضتتتتتتوءمی رستتتتتتید، خود را پا می هن)امی که وقت نماز

 نمودند:می نشستند؛ پس، خدای عزیز و جلیل را یادمی نمازگاهشان

ساء النبيّ  ضين؛ ثمّ            9و کنّ ن صلوة؛ و يتو شين حين يدخل وقت ال ضن؛ و لكن يتح صلوة، إذا ح ضين ال ، ال يق

 7.13. امام صادقيجلسن قريبا من المسجد فيذکرن اهلل عزّ و جلّ

 نماید:می ، نقل7زراره، از امام باقر

د، پس نماز بر او جائز نیستتتتت؛ و بر اوستتتتت که هن)ام وقت هر نماز، مشتتتتابه هر گاه، زن حائض شتتتت

وضتتتوی نماز، وضتتتوء ب)یرد؛ ستتتدس، در جای)اهی پا  بنشتتتیند؛ پس خدای عزیز و جلیل را به قدر 

 نمازش یاد کند؛ و تسبیح و تهلیل و حمد گوید؛ سدس، به جهت حاجتش، از عبادت فارغ شود":

صلوة عند      : إذا 7عن زارة عن ابي جعفر" ضوء ال ضأ و صلوة؛ و عليها، أن تتو کانت المرأة طامثا، فال تحل لها ال

وقت کلّ الصلوة؛ ثمّ تقعد في موضع طاهر؛ فتذکر اهلل عزّ و جلّ؛ و تسبّحه؛ و تهلّله؛ و تحمده کمقدار صلوتها؛     

 14.ثمّ تفرغ لحاجتها

کند؛ که می ال ی خود، با میل و رگبت، بر خود، تکلیف ، اشوواره به الزامی دارد که انسووان، با توجه به شووأن"علی ا"تابیر 

 همان الزام ایمانی است.

 در صحیحه مااویه بن عمار، بر تالوت قرآن از پس ذکر خدا، نیز، تدکر می دهد: 

                                                      
 16، خالبالغهجنه. 12

 1، ح46، کتاب حیض، باب2، حر عاملی،جوسائل الشیعه. 13

 2همو، همان، ح. 14
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شاذان، عن ابن ابي عمير، و حماد، عن معاوية بن       ضل بن  سماعيل، عن الف و محمد بن يعقوب، عن محمد بن ا

 :، قال7د اهللعمار، عن ابي عب

تتوضأ المرأة الحائض، إذا أرادت أن تأکل؛ و إذا کان وقت الصلوة، توضأت و استقبلت القبلة؛ و هللّت؛ و تلت    

 15.القرآن؛ و ذکرت اهلل عزّ و جلّ

 باشد:می خالصه کنیم: الزامات عمومی زنان م،من )الزامات مخ ص، و الزامات مش رن با مردان م،من( بدین قرار

 
 : حد اقل الزامات عمومی عملی زنان مؤمن6 نمودار

 پس، الگوی عقالنیت عملی مطلوب زنان م،من، چنین خواهد بود:

 
 : الزامات عملی مطلوب زنان مؤمن7نمودار 

                                                      
پور فر، نقی  ،پژوهشی پیرامون قرآن برای توضیبات بیشتر، ر. .  . همچنین5،ح46،کتاب حیض،باب2حر عاملی، ،وسائل الشیعه  . 15

 .143-115صص

دائم الطهارة 
تلبس به حجاب چادر
اهل صبر و استقامت 

اهتمام به نماز
جبران نماز در ایام  

اهل انفاق
انس دائم با قرآن

صداقت

وفای به 
عهد

امانتداری  

ه رعایت صل
الهی  

اهل عفت و 
حفظ 
ناموس

اهل 
مشورت

پرهیز از 
گناه و عمل 

به واجب

اهل عذر 
خواهی

اهل عذر 
پذیری  

الزامات 
عمومی 
اهل ایمان

الزامات 
مخ ص 
زنان م،من

الزامات 
اصالت و 
سالمت 
خانوادگی

عقالنیت 
عملی 

مطلوب 
زنان مؤمن
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 تذکر:

 ( 1 ) اآلیة(  جَلَابِیبِ ِنَّ مِنْ عَلَیْ ِنَّ یُدْنِینَ الْمُ،ْمِنِینَ ونِساءِ وبَناتِپَ ألَزْواجِپَ قُلْ النَّبِیُّ أَیُّ َا یا: )  أیضا تاالى قوله( :  ثانی ا) 

 . جالبیبکن أدنین:  ل نّ یقول بان نبیّه سبحانه أمر حیث

سدلیه  أرخیه به یراد ثوبپ علیپ أدنى:  للمرأة یقال:  الکشاف  فی الزمخشری  وعن سه  تادت إذا(  أدنى)  ولفظة ، وأ  الدنو ناهاما بنف
 هدا فی فائدة وال ، الجلباب إسوودال علی نّ یحب:  حینئد والمانى واإلسوودال اإلرخاء ماناها یکون(  على)  ب تادت وإذا ، والقرب
 . الوجه س ر إلَّا اإلسدال

 ( 2)  مساود ابن عن نقل لما موافق انّه ال أیید ووجه

/ 1)تقریر بحث البروجردی، س ر الم لی، شیخ علی پناه،     ( 3)  عباس ابن عن نقل ما بخالف الوجه س ر  وجوب ینافی ال تفسیره  فان
52) 

 هل یقین و احسان: الزامات عرفانیدیانت ا. 3 

شد؛ می حقوقی، –فق ی  عرفانی + اخالقی + دیانت اهل یقین و احسان، ناظر به الزامات  لمای ، و به تبع، ع:ما ومین  که با

 گیرد.می ربانی را در بر

اء باشد؛ چرا که قرآن کریم، مکررا، انبی می (و أئمه او ار ، اولیاءانبیاء)ناظر به ما ومین   ،"محسنین "قدر م قین از عنوان 

 :نامدمی ،"محسنین"را 

 (16-24)صافات/ {سالم علي نوح في العالمين؛ إنا کذلك نجزي المحسنين}

 (116-164)صافات/ {سالم علي إبراهيم؛ کذلك نجزي المحسنين}

 (121-126)صافات/ {هارون؛ إنا کذلك نجزي المحسنينسالم علي موسي و }

 باشند؛ که در صدر بحث، بدان تدکر داده شد.می محسنین و یا اهل یقین، همان صاحبان حکمت ال ی

 22باشووند؛ که بیش از می ،"أولوا االلباب"پس اینان، چنانکه در آگاز بحث گف ه شوود: در اصووطال  دیگر قرآن، همان  

 کریم، بیان شده است.صفت آنان در قرآن 

(، 252-212ات )صفح  نقی پور فر ،"تدبر درقرآنپژوهشی پیرامون  "برای توضیح تف یلی صفات اولوا االلباب، به ک اب    

 مراجاه فرمایید.

با توجه به اینکه، کمال محورهای عقالنیت ارزشی، همان محورهای حکمت ال ی، در اصطال  قرآن، است؛ پس، الگوی    

 اهد بود:کلی آن، چنین خو
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 : الگوی کلی محورهای حکمت الهی8نمودار 

حکمت عملی، در اصووطال  فالسووفه  "، در اینجا، گیر از اصووطال  "حکمت عملی ال ام گرف ه از قرآن"این اصووطال  

 باشد.می "مسلمان

 :است "حکمت نظری"اصطال  آنان، در مقابل 

 شود.می حکمت نظری: به مارف  ای حوزه هس ی شناسی عام، اوالق .1

 گردد.می حکمت عملی: به مارف  ای حوزه بایدها و نبایدها، اوالق .2

 باشد.می ناظر به حوزه عمل، و مب نی بر مارفت و گرایش ش ودی، "حکمت عملی قرآنی"در حالی که، 

 حکمت شهودی و گرایشی. 3/1

 باشد.مین الینفپ، با گرایش قلبی، توأمان است و از آن، در این سطح به علت ش ودی بودنمارفت 

 کند.می را برای صاحبان آن، مطر  "اهل یقین"و یا  "موقنین"این توأمانی مارفت ش ودی و گرایش، عنوان 

 گوید:می به همین ج ت، در سوره بقره، و سوره لقمان )که سوره حکیمان است(، از یقین اینان به آخرت، سخن

 الرحيم؛بسم اهلل الرحمن }

 ريب فيه؛ هدي للمتقين؛الم؛ ذلك الكتاب ال 

 الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلوة؛ و مما رزقناهم ينفقون؛

و الذين يؤمنون بما أنزل إليك، و ما أنزل من قبلك؛ و باآلخرة هم يوقنون؛ أولئك علي هدي من ربهم؛ و أولئك      

 (5-1)بقره/ {المفلحون هم

 الرحمن الرحيم؛بسم اهلل }

 يم؛ هدي و رحمة للمحسنين؛الم، تلك آيات الكتاب الحك

 الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزکوة؛ و باآلخرة هم يوقنون؛

 (5-1)لقمان/ {؛ و أولئك هم المفلحونأولئك علي هدي من ربهم

 شود:می از مقایسه فقرات سوره بقره و سوره لقمان مالوم

 کند.می باشد، بیانمی ،"اهل احسان و یقین" و "اهل ایمان"را، که همان دیانت  "دیانت م قین"سوره بقره، دو سطح و 

ه اسم ن بج ت نیست که اسم این سوره، مزیّبی گوید؛ ومی ، سخن"دیانت اهل احسان و یقین"، از سوره لقمان، صرفاًو 

حکمت 
الهی

حکمت 
شهودی

حکمت 
گرایشی

حکمت 
عملی
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 است که خود اشاره به سطح مباحث این سوره شریفه دارد. "لقمان حکیم"

 ش ود عرصات قیامت، و ش ود آتش ج نم، با چشم دل، در همین دنیا     ،خ وصاً  نمود یقین به آخرت، ش ود عالم آخرت،  

 دهد:می باشد؛ که سوره تکاثر از آن، خبرمی

 (2-5)تکاثر/ {کال؛ لو تعلمون علم اليقين، لترونّ الجحيم؛ ثمّ لترونّها عين اليقين}         

 ریف شده است:این محور از حکمت ال ی، همان است که در احادیث شریفه، گمشده م،من تا

 16.«الحکمُ ضالُ المؤمن؛ فخذ الحکمُ و لو من اهل النفاق»           

ست؛ که در وجود م،من، به تدریج، با ال زام        سخنان حکیمانه ا سطح علم ح ولی حکمت، و  ست،  آنچه در وجود منافق ا

 یابد.می به مفاد آن؛ به سطح ش ود مارفت، ارتقاء

 حکمت عملی قرآنی. 3/2

داری ، را ال زام دائمی به ت جد و شب زنده "حق اهلل"ذاریات، حداقل الزامات دینی محسنین و یا اهل یقین، در باب  در سوره  

 کند!:می ، را ال زام دائمی به رسیدگی به امر فقراء و محرومان، در حد ایثار، مارفی"حق الناس"و نماز شب، و در باب 

سنين، کانوا قل } ستغفرون؛ و في أموالهم حق      يالً... إنهم کانوا قبل ذلك مح سحار هم ي من الليل ما يهجعون؛ وباأل

 (14-10)ذاریات/ {للسائل و المحروم

سوره ماارج، الزام   ست؛ که نظر به انفاق مازاد از نیاز  "في اموالهم حق معلوم الذين و"در ال زام مالی اهل ایمان در  ، آمده ا

 خود و خانواده را دارد.

، کنایه از این که "مالوم"آمده اسووت، بدون لحاق قید  "و في اموالهم حق"مالی محسوونین، رهنمود  لیکن در مورد ال زام

 آنان، در حد ایثار مالی، سلون دینی دارند!

 آورد:می در سوره انسان را به یاد :سلون مالی اهل البیت ،این مانی

 (8)انسان/ {و اسيراً و يتيماً و يطعمون الطعام علي حبه مسكيناً}      

شب زنده    شب و  سالمی،      دارال زام به حداقل نماز  شت مالی، برای رهبران مج  د، و گیر ما وم نظام ا ی، و حداقل گد

 وباا، مورد ان ظار است.

 ولبد.می باشد؛ بحث بیش ر، مجالی دیگر رامی گرچه حرکت در سطح ایثار، فوق واقت گیر ما ومین

رهبران فرهنگی و اجرایی نظام اسووالمی، به شوودت مدموم بوده، صووالحیت احراز  ، در سووطح"بخل و ومع"بنا بر این، 

 نماید.می پس  ای کلیدی را از آنان سلب

شخ یت فرد، مارفی          شان از وجود نق ی جدی در  صفت مدموم بخل را ن کند؛ که دائم این نق ان  می قرآن کریم، 

 گیرد:می شخ ی ی فزونی

 سبيل اهلل؛ فمنكم من يبخل؛ فيها أنتم هؤالء تدعون لتنفقوا }

 و من يبخل، فإنّما يبخل عن نفسه؛ و اهلل الغنيّ و أنتم الفقراء؛

 (31)مبمد/ {يكونوا امثالكم إن تتولوا يستبدل قوما غيرکم ثمّ ال

                                                      
 .16حکمت  ،البالغهنهجسید رضی، . 16
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فرماید: اگر دعوتِ انفاق در راه خدا را اجابت نکنید و به آن پشووت کنید؛ خداوند، می عجیب اسووت: در ذیل آیه شووریفه 

مسئولیت دفاع از دین و نظام اسالمی را از شما سلب کرده، به کسانی دیگر، خواهد سپرد؛ که آنان دیگر، مثل شما نخواهند         

 بود.

 گوید:می در سوره آل عمران، از ویژگی عفو و گدشت محسنین نسبت به خطاکاران جاهل، بلکه از احسان به آنان، سخن

لذين ينفقون في السرررّراء و الضرررّراء و } حب المحسرررنين      ا ناس؛ و اهلل ي عافين عن ال كاظمين الغيظ و ال )آل  {ال

 (134عمران/

 ، یاد شووده اسووت؛ که اسوو مرار این"دفع بدی با خوبی"، با تابیر "اولوا االلباب"از این ویژگی، در آیات دیگر، از صووفات 

 باشد:می خ لت، از ویژگی اولیاء ال ی

 (22)رعد/ {ي الدارو يدرؤون بالحسنة السيئة؛ أولئك لهم عقب}

 باللّتي هي أحسن؛و ال تستوي الحسنة و ال السيئة؛ إدفع }

 فإذا الذي بينك و بينه عداوة؛ کأنّه وليّ حميم؛

 (35-34)فصلت/ {يلقّيها إلّا ذو حظّ عظيم ماو ما يلقّيها إال الذين صبروا؛ و 

سالم،       سیم اهل ا سوره بقره، در تق شاره، در مبحث دیانت اهل  )در  شت(: رهبران اهل ایمان را، وجود به ا ی هاایمان گد

 کند:می جان بر کف در راه خدا، مارفی گرایثار

 (222)بقره/ {مرضات اهلل؛ و اهلل رؤف بالعباد ابتغاءالناس من يشري نفسه  منو }        

 بر گیرد.کند؛ اوالقش، ممکن است؛ ایثار آبرو را نیز در ، ایثار جان را افاده می"يشري نفسه"ظاهر 

 ، به همراه صفات دیگر، در باره امت حزب اهلل، آمده است:ترتابیر صریح

پردازند؛ می آورد که، آنها را دوست دارد؛ و آنان نیز، به او عشقمی در آینده دور؛ خداوند، قومی را

 بستتتیار فروتن نستتتبت به مؤمنانند؛ و ستتترستتتخت نستتتبت به کافرین؛ مجاهد در راه خدایند؛ و از مالمت

 مالمت)ران باکی ندارند.

دهد؛ و خدا، وستتتعت می آن فضتتتل خدا استتتت؛ که به هر که مشتتتیتش تعلق گیرد )لیاقت داشتتتته باشتتتد(،

 بسیار دانا است: ایهدهند

يحبّونه؛ أذلّة علي المؤمنين؛ أعزّة علي الكافرين؛ يجاهدون في سرربيل اهلل و ال  ... فسرروف يأتي اهلل بقوم يحبّهم و }

 ئم؛يخافون لومة ال

 (54)مائده/ {واسع عليم ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء؛ و اهلل

 کند.می را افاده "ج اد با آبرو"، "ال يخافون لومة الئم"تابیر 

 آمده است: تری ال ی، روشنهارسالتاین مانی با تابیر دیگری در آیه مبل،ین 

 (34)احزاب/ {و کفي باهلل حسيبا الذين يبلّغون رساالت اهلل و يخشونه؛ و ال يخشون أحدا إال اهلل؛}

سان و یقین، مجال دیگر    سان و     می بحث از خ ائص اهل اح س ی از خود اهل عرفان و اح س وفا را، بای ولبد؛ و بحث م

 یقین، پیگیری نمود.

 ، در حوزه مدیریت و رهبری نظام اسالمی،:به هر حال، این سطح از دیانت، در میان علمای ربانی شاگرد مک ب اهل بیت
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 ، تجربه شد.;در دوره گیبت، به عنایت ال ی، در شخ یت حضرت امام خمینی

و  ناباشد؛ که بسیار جای شکر به درگاه خدای منّ   می و الحمد هلل، مقام ماظم رهبری، تالی تلو امام خمینی، در این مسیر 

 ولب وول عمر هر چه با برکت بیش ر برای ایشان را دارد.

 باشد:می ژگی اهل احسان و یقین، چنیناقل ویخالصه کنیم: الگوی حد

 
 : الگوی حداقل ویژگی عملی اهل احسان و یقین9نمودار 

 تدکر:

نت           یا تب د بایی، در تفسووویر المیزان، مرا باو مه و به چ ار   امرحوم عال سوووطح، تقسووویم نموده  یا پنج  سوووالمی را 

 :( 323-1/324)المیزان،است

  

  

  

  

  

سوم و چ ارم را با تردید، مطر  می نماید  لدا، یپ مرتبه بودنش را اح مال می دهد؛ با این ترتیب،  مرحوم عالمه، مرتبه 

 مراتب دیانت به چ ار مرتبه هم قابل تقسیم است.

، نشان دهنده سیالی مالن را با این روش تدکر می دهد؛ و لیکن تقسیم بندی سه     مرتبه بندیاین نحوه این تردیدها در 

 گانه، مالن روشن قرانی داش ه، محل ت ریح واقع شده است.

سالم  مراتب من:  األولى " شهادتين  بتلقي والنواهي األوامر لظواهر القبول ، اال سانا  ال  قال ، خالفه أو ، القلب وافقه سواء  ، ل

 ، 54 - الحجرات(  قلوبكم في االيمان يدخل ولما أسلمنا قولوا ولكن تؤمنوا لم قل آمنا االعراب قالت: )  تعالى

حداقل 
حکمت عملی

قرآنی

ت جد و 
شب زنده 

داری
ایثار مالی
انبه نیازمند

دفع
بدی 
جاهالن
با خوبی

عشق و 
ه فروتنی ب
م،منان

سخ گیری
با کفار و 
منافقان

ایثار جان
در راه خدا

ر ایثار آبرو د
راه خدا
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 غالب في العمل ويلزمه إجماال الشررهادتين بمضررمون القلبي االذعان وهو االيمان مراتب أول المعنى بهذا االسررالم ويتعقب

 . الفروع

سليم  وهو ، األولى بالمرتبة االيمان يلي ما:  الثانية صيلية  الحقة االعتقادات لجل القلبي واالنقياد الت   األعمال من تبعهاي وما التف

  ، الموارد بعض في التخطي أمكن وإن الصالحة

   ، 22 - الزخرف(  مسلمين وکانوا بآياتنا آمنوا الذين: )  المتقين وصف في تعالى اهلل قال

  ، 201 - البقرة ( کافه السلم في ادخلوا آمنوا الذين أيها يا: )  أيضا وقال

سالم  فمن سالم  من األولى المرتبة غير فهو محققا االيمان عن يتأخر ما اال سالم  هذا ويتعقب اال   يماناال من الثانية المرتبة اال

  ، الدينية لحقائق با التفصيلي االعتقاد وهو

 مه أولئك اهلل سربيل  في وأنفسرهم  بأموالهم وجاهدوا يرتابوا لم ثم ورسروله  باهلل آمنوا الذين المؤمنون إنما: )  تعالى قال

  ، 51 - الحجرات(  الصادقون

ضا  وقال   يلسب  في وتجاهدون  ورسوله  باهلل تؤمنون ، أليم عذاب من تنجيكم تجارة على أدلكم هل آمنوا الذين أيها يا: )  أي

 ، 55 - الصف(  وأنفسكم بأموالكم اهلل

 . االيمان غير فااليمان ، االيمان إلى المؤمنين إرشاد وفيه

 سائر  لها قادتوان منها تمكنت بأخالقه وتخلقت المذکور بااليمان أنست  إذا النفس فإن الثانية بالمرتبة االيمان يلي ما:  الثالثة

 هللا يعبد االنسان وصار ، الداثرة الفانية وزخارفها الدنيا هوسات إلى المائلة القوى وبالجملة ، والسبعية البهيمية القوى

 قال ، هوقدر قضائه من يسخط أو ونهيه أمره إلى ينقاد ال ما وسره باطنه في يجد ولم ، يراه اهلل فإن يراه يكن لم فإن يراه کأنه

 مواويسل قضيت مما حرجا أنفسهم في يجدوا ال ثم بينهم شجر فيما يحكموك حتى يؤمنون ال وربك فال: )  سبحانه اهلل

سليما    إلى ( المؤمنون أفلح قد)  تعالى اهلل قال ، االيمان من الثالثة المرتبة االسالم  من المرتبة هذه ويتعقب ، 21 - النساء (  ت

 العالمين لرب أسلمت قال ، أسلم ربه له قال إذ: )  تعالى قوله ومنه ، 3 - المؤمنون ( معرضون اللغو عن هم والذين: )  قال أن

 . واحدة مرتبة والثالثة الثانية المرتبتان عدت وربما ، ذلك غير إلى (

ضلة  واألخالق سليم  الرضاء  من الفا سبة  ، والت صبر  والح  وازمل من اهلل في والبغض والحب ، والورع الزهد وتمام ، اهلل في وال

 . مرتبة هذه

 إذ ، والهم مع المملوك العبد حال ربه مع السابقة  المرتبة في وهو االنسان  حال فإن االيمان من الثالثة المرتبة ، يلي ما الرابعة

 العالمين بر ملك في واالمر ، ويرتضيه يحبه أو المولى يريده لما الصرف التسليم وهو ، القيام حق عبوديته بوظيفة قائما کان

ستقالل  ال الذي الملك حقيقة وإنه وأعظم ذلك من أعظم لخلقة شئ  دونه ا شياء  من ل  ما على فعال وال ، صفة  وال ذاتا ال األ

 . کبريائه جلت بكبريائه يليق
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سابقة  المرتبة في وهو - فاالنسان    شئ  كيمل ال وحده هلل الملك أن له فأشهدت  الربانية العناية أخذته ربما - التسليم  من ال

 : تعالى قوله ولعل ، فيه االنسان إلرادة تأثير ال إلهية وإفاضة ، وهبي معنى وهذا ، سواه رب ال به إال شيئا لنفسه سواه

 قوله فان االسالم  من المرتبة هذه إلى إشارة  ، اآلية ، مناسكنا  وأرنا ، لك مسلمة  أمة ذريتنا ومن لك مسلمين  واجعلنا ربنا

  اختيارهب مسلما کان فإبراهيم ، تكويني ال تشريعي أمر أنه ظاهره اآلية العالمين لرب أسلمت قال ، أسلم ربه له قال إذ:  تعالى

 هعمر أواخر في فسؤاله ، حاله مبادئ في السالم عليه إليه المتوجهة األوامر من هذا کان وقد ، المره وامتثاال ربه لدعوة إجابة

 ئولالمس  فاالسالم  بيده ليس أمر على لثبات سؤال  أو بيده زمامه ليس ألمر سؤال  المناسك  وإرائة االسالم  إسماعيل  ابنه مع

سالم  من المرتبة هذه هو اآلية في سالم  ويتعقب اال ستيعاب  وهو االيمان من الرابعة المرتبة المعنى بهذا اال   ميعلج الحال هذا ا

  ، 22 - يونس(  يتقون وکانوا آمنوا الذين ، يحزنون هم وال عليهم خوف ال اهلل أولياء إن أال: )  تعالى قال ، واالفعال األحوال

ستقالل  ال أن من يقين على يكونوا أن يجب اآلية في المذکورين المؤمنين هؤالء فإن شئ  ا سب  تأثير وال ، اهلل دون ل  إال بل

 وال شئ  يخوفهم ال ، بحيث لكونهم معنى فال وإال ، محتمال محذورا يخافوا وال ، واقع مكروه من يحزنوا ال حتى اهلل بإذن

 (303-5/304)الميزان، ".فافهم المذکور االسالم بعد االيمان من النوع فهذا ، أمر يحزنهم

 خالصه و ن یجه گیری:
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