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7 به عنوان منبع قدرت نرم شيعه درنگى بر ايمان

 مقدمه

برعه در پى مكتب شي و سيطره و قلـوب انسان نفوذ از. سـتها اذهان، افكـار طريـق ايـن امـر

مىقدرت نرم نهفته در  در اصـول، سـورc بقـره 256بـر اسـاس آيـۀ. يابـد اين مكتب تحقـق

و باورهای باطنى اكراه[اكراه نيست،اعتقادات دين و زيرا اذعان پذير نيست بلكه تـابع دليـل

ربى] برهان است پس هر كـه.شده است روشن] از طريق قرآن[اه هدايت از گمراهى ترديد

و پيروانش[به طغيانگر  و بـه خـدا ايمـان آورد، حقـا كـه بـه دسـتگيره] شيطان ای كفر ورزد

و داناست و خداوند شنوا های شـيطانى، قـدرت قدرت. محكم چنگ زده كه گسستن ندارد

و سلطه بر مرد و قـدرتنرم مبتنى بر اغوا را برای فريب های الهـى، قـدرت نـرم مبتنـى بـرم

.)158: 1391هرسيچ،(كنند ارشاد را برای هدايت مردم استفاده مى

و عدالت اسـت كـه يقين،عناصر صبر،یعنوان قدرت نرم در اسالم دارابه يمان،ا جهاد

ديىتوانا م يد،را بدون تهد يگراننفوذ در و اغـوا فـراهم بـا مراجعـه بـه متـون. كنـدىتـرس

د ا ياتخصوص ها، يژگىو ين،اصلى م يمانو آثار وينمؤمنـان راسـت«. درك كـرد توانىرا

ا«،»مسئوليتاحساس«یدارا»يقىحق و«و» خـدا ارتبـاط بـا«،»توكل«،»يمانتكامل ارتبـاط

و لحظـه مـىيشپـ» تكامـل«يرآنها همـواره در مسـ. هستند» با خلق خدا يوندپ اى آرام رونـد

و هنگام ا ياتآهكىندارند مى يمانشانخدا بر آنها خوانده شود، بر تنهـا«آنهـا. شـود افزوده

ميهتكيشبر پروردگار خو َعلى كنند؛ىو توكل چنان بلند افق فكر آنها،.»يتََوكلُونَربِهْمَو

ظاهر عظمـت داشـتهو نـاتوان، هرقـدر هـم بـهيفبر مخلوقـات ضـع كردنيهاست كه از تك

از هـاىيهتمام سـرما. باشند، إبا دارند و فكرشـان، و معنـوى خـود را از علـم، هـوش مـادى

ديتموقع و از تمـام مـواهبى كـه  يقهدارنـد، در راه بنـدگان خـدا مضـا يـاراخترو نفوذشـان

ش(كنند نمى ج 1374 يرازی،مكارم .)79ـ7:78،

تك كسانى و و سطح فكرشان بلند عـالم تنها خدا باشد، بـر شان گاهيهكه روحشان بزرگ

پ ا. كنندىم يداو آدم نفوذ و وابسـتگى بـه يمـانمؤمنـان در پنـاه و زبـونى و توكـل، ضـعف

ا يگــرید ــو و همــواره در پرت ــر آنچــه در اجتماع يمــانرا از خــود دور ســاخته شــان در براب

و از همـۀو رابط ارندديتگذرد، احساس مسئول مى و خلق خدا قوى كـرده ۀخود را با خدا

پيشخووجود هاىيهسرما مىاهداف عال يشبرددر ينمؤمنـان بـا چنـ. كننـدىاجتماع انفـاق

م هايى، يژگىو و د توانندىصاحب قدرت نرم بوده .نفوذ كنند يگراندر دل
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طر هر و متقاعدسـازيقفرهنگ از بهیقدرت نـرم، تـوان اقنـاع مـ را  يـنا. آوردىدسـت

ال نبــردن بهرهيلدل ختلــف بــهمیهــا فرهنگ. دارد يشــهآن فرهنــگر يــادينبن يــۀقــدرت در

مى،و انسـانىجهـان هـایيتاز ظرف يكسان در. از قـدرت نـرم هسـتندىمتفـاوت يـزانواجـد

آنيشخوىفرهنگ هایيتظرفیساز با فعاليردرگينتقابالت جوامع، طرف ضـمن هسـتند تـا بر

و ارزش باورها، آرمانيقو تعم يانتص ل را فرهنـگ مقابـ های يـهپای،فرهنگ خـودیها ها

و بذر ترد بيدسست كرده ايقتعم. يفكننددر آن و مقابـل از در فرهنـگ يـدترد يجادباورها

طر»يقينشكو«يقطر و از بغ«يقدر اذهان .شودىمىدر قلوب هواداران عمل»ضحبو

 هاییو توانمنـديتبشر، واجد ظرفگريتهداىآسمان يامپينو آخرىالهىوح قرآن،

سایالزم برا و عناصر فرهنگيرساىو تمدنىزنده با عناصر فرهنگتعامل  يـناىجوامع بوده

اسـالم، يـند. كندىمیبازسازياسازگار كردهيشخو يدیو توحىقدسىجوامع را با مبان

 هـایيتو برخـوردار از ظرفىالهـ يـامبرانپیها آموزه بخشىو تعال مانىآس ياناديردر طول سا

ادىمعرفتیمعنو و عقا ارزشیاست كه بر مبنا يمىهابرا يانتمام راىنظام جهـانيك خوديدها

ايفتعر و با ا يجادكرده مس يمانقدرت نرم و قلوب مردمانش، بهيردر اذهان یسـو حركت

ا. كنـدىميمترسىو متحول اجتماعيرط متغيآن نظام را در عبور از شرا یمقالـه، بـرا يـندر

وقدرت نرم، ابتدۀمثاببه يمان،اىبررس و مبان يمان،ا های يژگىا ا يماناىاصول  يمـانو آثـار

پايلتحلی،به روش اسناد بنهايهو سپس به م يمانایو ابقا يجادا يادهایو .شودىپرداخته

 بيان مسئله
زا داشـــتن ينهمعناى طمأناَمـــن بـــهcاز مـــاّد يمـــانا و ىهاشـــم(تـــرس اســـت شـــدنيلروح

ج 1390ى،رفسنجان ويضتوكـل، تفـوی،همانند وحى، تقـويىها مله واژهازج يمان،ا.)5:457،

د آنیها عنوان مؤلفهبه ينىمانند آن است كه، در متون . شـده اسـت يـادنفـوذ در قلـوب از

آنينا و مشتقات به) درصد1/1( 879،واژه در بار در كل قرآن و  يـهآ 723كار برده شده

آ12( امك) درصد سوره67(قرآنcسور77و) ياتدرصد ا واژه اشارهينرر به .ست شده

ــاتآ در ــرآن ي ــان، راســت«ق حقينمؤمن ــ»يقــىو ــد شــدهىمعرف احســاس«cاند كــه دارن

ا«،»يتمسئول پ«و» ارتباط باخدا«،»توكل«،»يمانتكامل و . هسـتند» با خلـق خـدا يوندارتباط

آ چنcدوم سوريۀدر هر«: آمده استينانفال وقـت نـام خـدا مؤمنان، تنها كسانى هستند كه

پيتسبب احساس مسئولبهاهاى آنه برده شود، دل مى يشگاهشدر .»شود ترسان
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ا دومين پـيرمؤمنـان، همـواره در مسـ«: كنـد مـى يـانب طـورينصفت آنهـا را يشتكامـل

و لحظه مى و هنگام روند ا ياتآكهىاى آرام ندارند  شـان يمانخدا بر آنها خوانده شـود، بـر

و تكامل، خاصنم.»شود افزوده مى و. موجـودات زنـده اسـتۀهمـيتو موجـوِد فاقـد نمـو

وياتكامل  و يمانىا ين،مؤمنان راست. مرگ قرار دارد يبىسراشرديامرده است زنـده دارنـد

ا و مى يمانهر روز فكر .شود آنها نو

آ سومين يشتنهـا بـر پروردگـار خـو«: اسـت شـده يانبينچنيهصفت بارز آنها در آخر

مىويهتك تك.»كنند توكل يفبر مخلوقات ضـع كردنيهافق فكر آنها چنان بلند است كه از

ظاهر عظمــت داشــته باشــند، ابــا دارنــد؛ آنهــا آب را از سرچشــمهو نــاتوان، هرقــدر هــم بــه

مى يرندگ مى مىدخواهنو هر چه اقو كـران عـالم هسـتى، از ذات پـاك بـى يانوسطلبند، از

تكخواهند، روحشا پروردگار مى و .تنها خدا است شان گاهيهن بزرگو سطح فكرشان بلند

دو ين،و نفسـانى مؤمنـان راسـتیپس از اشاره به صـفات روحـانى، معنـويهآينا در بـه

مىو خارجىصفت عمل مى پردازدىآنان و دركيتآنها در پرتو احساس مسـئول:يدگوو

و همچن پتوكیو بلندنگر يندهفزا يماناينعظمت پروردگار  يونـدل، از نظر عمل داراى دو

پ محكم پ يرومندىنۀو رابط يونداند؛ و .با بندگان خدا دارند يرومندىنۀو رابط يوندبا خدا

ديۀآ در ب يگرسوم، دو صفت آ شده يانبه صفات ميۀدر م كنـدىدو اضـافه : فرمايـدىو

راآن« مى] كه مظهر رابطه باخداست[ها كسانى هستند كه نماز و از آنچه به آنهـاد بر پا ارند

مى يم،ا روزى داده ا.»كنند در راه بندگان خدا انفاق یجا بـه-نمـازۀبه اقاميرتعب يه،آيندر

ا-نماز اندنخو نهيناشاره به مى است كه مى تنها خودشان نماز كنند كـه خوانند بلكه كارى

همينا و در همه رابطه محكم با پروردگار و چنان َرَزقْنـاُهْم؛ از آنچـهيرتعب جا بر پا باشد ا م
مِ

در هـاىيهاسـت كـه تمـام سـرما يعىوسـ يـرتعب يـم،ا به آنهـا روزى داده و معنـوى را مـادى

و دانش تنها از اموال آنهــا نــه. گيــردمىبر از شــان بلكــه از علــم و فكرشــان، شــان، از هــوش

و از تمـام مـواهبى كـه در اختيتموقع ب يـارو نفوذشـان  يقهنـدگان خـدا مضـادارنـد، در راه

ش(كنند نمى ج 1374 يرازی،مكارم .)78ـ9:77،

تك كه روح كسانى و و سطح فكرشان بلند تنها خدا باشد، بر عـالم شان گاهيهشان بزرگ

پ .كنندىم يداو آدم نفوذ

ميۀآ در حقينمؤمنان راست«: فرمايدىچهارم همان سوره خداوند آنها تنها يقى،و مؤمنان
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حق فرمايدىم.»هستند شاينكسانى كـه چنـ يقتدر  يـدهمـؤمن نام] كـه[ اند يسـتهصـفاتى دارنـد،

ج 1377،ىطبرســ(شــوند وىمؤمنــانينچنــیســپس ســه پــاداش مهــم بــرا.)2:447، قــرار داده

و هـا مشـمول مغفـرتو رحمـتآن«،»درجات مهمى نزد پروردگارشان دارندهاآن«: فرمايدىم

هم يعنىيمكر هاییوزر«و» آمرزش او خواهند شد و كـه نقـص يشگىمواهب بزرگ، مستمر

ع ن يبىو و حسابى براى آن و حد .)4و3: سـوره بقـره(» در انتظارشان اسـت يست،در آن راه ندارد

ا ين،اگر مؤمن اسـت، در زنـدگى خـودينرا كه روشنگر صفات مؤمنان راست آيهچندينمضمون

به يادهپ و وابستگى و ضعف، زبونى اينا كنند و يمانو آن را در پناه و توكل از خود دور سـازند

ا مى در برابر آنچه در اجتماعيتاحساس مسئول يمان،همواره در پرتو و شان گـذرد، داشـته باشـند

و از همـۀرابط و خلـق خـدا قـوى كننـد پيشوجـود خـو هـاىيهسـرماۀخود را با خدا  يشـبرددر

آ سادر توانندىميااجتماع انفاق كنند، دل نفوذ نكنند؟ مؤمنان، يريندل هـا چگونه جـزء نافـذان

ا يـندىمؤمنان در نظام معرفتـىاصل يگاهخواهند بود؟ جا و چـه صـفاتو يمـانچگونـه اسـت؟

ایو آثار يژگىو به ايندر يماندارد؟ آثار .است شدهىعنوان منابع قدرت نرم، بررس مقاله،

 های ايمان ويژگى

و و مسـيند يشمنداناز مسائل مهم موردنظر اند يمان،ا های يژگىشناخت بـوده يحيتاسالم

پى. است درىپاسخ مناسب براى سـؤاالت اساسـ يافتنمتكلمان در طول اعصار متمادى در

ا ينكها. اند بوده يماناcحوز به يست؟چ يمانگوهر م چگونه عناصـر آن كـدام آيـد؟ىوجود

افرديجنتا يست؟چ خردورزىبا يماناۀاست؟ رابط و اجتماعى یكـدام اسـت؟ بـرا يمانى

و و .ارائه شده است يمانا های يژگىپاسخ به سؤاالت فوق عناصر

 	�� ای��ن

و از قلـب بـا،در متون دينى، متناظر ايمان در مجموعۀ جوارح انسان عنـوان قلـب اسـت

.تدر ارتبـاط اسـ» قلـب«بـا،ايمان هر حقيقتى كـه داشـته باشـد. شود پادشاه جوارح ياد مى

و تا قلب آن را در خود جای نداده باشـد، ايمـان حاصـل نمى،ظرف ايمان . شـود قلب است

استواری ايمـان بنـدc خـدا را بـه اسـتواری قلـب او9نقل از رسول خدا به7اميرالمؤمنين

مى مستند مى و خطبـۀ:1387البالغـه، نهج(» اليستقيم ايمان عبد حتـى يسـتقيم قلبـه«: فرمايد كند
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و استوار نيست تا اينايم«؛)176 ،ايمان در دل مـؤمن.»كه دل او استوار باشد ان بنده، مستقيم

تر هر چه ايمان افـزايش يابـد، آن نقطـه سـفيد در دل مـؤمن گسـترده؛يك نقطۀ سفيد است

و اعمـال صـالحه در قلـبودر7امام. شود مى روح اين گفتار نورانى به تأثير تدريجى ايمـان

و مى فِـى الْقَلْـِب، كلَمـا اْزَداَد اْإلِيَمـاُن اْزَداَدِت«: فرمايد انسان پرداخته إن اْإلِيَماَن يبُْدولُْمَظـًة

لْمَظةُ  به؛»ال مى ايمان، نخست و درخشانى در دل آشكار و هرقـدر صورت نقطۀ سفيد ايمـان شود

و نورانى گسترده، يابد افزايش مى مى آن نقطۀ سفيد ج1386مكارم شيرازى،( شود تر ،14:189(.


 ��ی�� ای��ن در�

و همۀ و درجات مختلفى دارد كه ايمان مراتب مى» مؤمن«كسانى شـوند، درجـه ناميـده

،قـرآن براسـاس آيـات. مراتب ايمان از آيات قرآن قابل استخراج است. شان يكسان نيست ايمان

مى ايمان قابل و همين مسئله نشان .ان درجاتى دارددهد كه ايم افزايشو زيادشدن است

مى،حقيقت ايمان و درجات گوناگونى تحقق و در مراتب . يابـد حقيقتى است تشكيكى

و اشتراك اين مراتب به همان درجه .پذيری ايمان است اختالف

رو دارای جـوهره،ايمان و رابه ای اسـت دائمـاً در حـال تكامـل رشـد كـه انسـان مـؤمن

در ترين مراحل كمال، پيشمى عالى سوی به و فرد باايمان انسانى است بانشاط كـه دائـم برد

و قرارگرفتن در منزل حال طى و باالتر اسـت گاه كردن مراحل كمال بـرای ايمـان،. های باال

و عرضى را مى .توان تصور كرد دو نوع درجه طولى

 ��دن ای��ن ا����ر�
و شالود و اساس و فكر مردم سروكار دارد و مذهب با روح اش بر ايمـانهآنجا كه دين

و استدالل نمى خواه،و يقين استوار است و جملۀ ناخواه راهى جز منطق ال«تواند داشته باشد

يِن فِى الد حقيقتـى اسـت كـه،ايمـان. اى به همين امـر اسـت درواقع اشاره)257: بقـره(»ِإكراَه

مى به و اجبار نمى طور اختيارى از انسان سر و به هيچ رو اكراه های تبليغى فعاليت.دپذير زند

و امامان معصوم و دعوت به عبور از آن است فقط نشان7پيامبران كـه اين. دادن راه مستقيم

او،كسى ايمان آورد يا نياورد ازاسـت برعهـدc خـود متوجـه مسـئوليت ايـن كـار هـم،رو ايـنو

و بر جزء خود او مستور استو ايمان به ساحت درونى انسان بازمى. اوست هـيچ،رو ايناز گردد



 1396 بهار، چهارمسال چهارم، شماره 12

و اكراه را برنمى به؛تابد عامل خارجى زور از. سوی آن قلمـرو نـدارد چراكه عامل خارجى راهى

چـون.شـود به قبـول مـى گفتۀ او در ميان مؤمنان تلقى،روست كسى كه اظهار ايمان كرد همين

ج 1384مجلسى،(راهى براى بررسى محتواى قلبى كسى براى ديگرى وجود ندارد  ،4:1139(.

 ��ی�� ای��ن �ز	�ن
مى،ايمان و ابتال قرار و بـا هـر. گيرد مورد آزمايش ايمان هـر حقيقتـى كـه داشـته باشـد

مى آزمون،ساحتى كه در ارتباط باشد مرتبـۀ ايمـانى شـود تـا هـم هايى براى آن ترتيب داده

و هم زمينه را. پذيری ايمان فراهم شود هاى حصول درجه دانسته شود  بطه، خداونـددر همين

مىدرباره سورc بقره 124در آيۀ ِإِذ ابْتَلـى«: فرمايد حضرت ابراهيم بِكلِمـاٍتَو ُه ـ َرب ِإبْـراهِيَم

ُهن و يعنـى آزمايش؛7ترين فرازهاى زندگى ابراهيم اين آيه از مهم.»فََأتَم هـای بـزرگ او

و هــايى كــه گويــد؛ آزمايش هــا، ســخن مــى اش در صــحنۀ آزمايش پيــروزی عظمــت مقــام

و ارزش وجـود او را آشـكار كـرد از هنگامى. شخصيت ابراهيم را كـامًال مشـخص سـاخت كـه

را«: خداوند فرمـود. اى به او بدهد بايد جايزه ها برآمد، خداوند عهدc اين آزمايش و مـن تـو امـام

و پيشواى مردم قراردادم قـ.»رهبر رار ده تـا ايـن ابراهيم تقاضا كرد كه از دودمان من نيـز امامـانى

و قائم به شخص من نباشد اما خداوند در پاسـخ او فرمـود پيمـان«: رشتۀ نبوتو امامت قطع نشود

تقاضاى تو را پذيرفتم، ولى تنهـا آن دسـته.»من، يعنى مقام امامت، هرگز به ظالمان نخواهد رسيد

ج1374 مكارم شيرازی،( اند شايستۀ اين مقام،از ذريۀ تو كه پاكو معصوم باشند ،1:438(.

و مبانى ايمان  اصول

به،مبانى و رهنمودهای دينى است كه و امـور مسـلم در يـك آن دسته از عناصر صـورت اصـول

و به و براى بقيۀ عناصر جنبۀ زيربنا دارند مى زمينه حضور و تعيـين ايـن. كننـد نحوى آنهـا را تبيـين

و جنبۀ اعتبارى» بايد«عناصر از قبيل قضاياى  و درواقع نتايج جهان هستند .بينى اسالمى هستند دارند

:مورد متصور است6برای متعلق ايمان

 ای��ن �
 ��ا
و روى ايمان به خدا يعنى روى هر كس بـه يگـانگى. گرداندن از غير خدا آوردن به خدا
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و پيرو قانون او باشد، به خدا ايمان دارد؛ و مطيع مطلق خدا قـى بـه صـفات حقييعنى خدا پى برده

و جزايى اعمال مردم در روز قيامـت از تـه دل يقـين  و سزا از ملزومـات ايمـان. داردو قانون خدا

و رابطۀ ايمان با اسالم مانند رابطۀ تخـم يـا هسـته بـا درخـت  اين است كه انسان بايد مسلمان باشد

و تخم يا هسته .)8:بقرهسوره(باشد اى كاشته نشده است؛ زيرا ممكن نيست درختى برويد

������ن 
 ای��ن �
و پيامبر قرار داده اسـت؛،خداوند  كـه چنانايمان به فرشتگان را در رديف ايمان به خدا

و كتـاب: فرمايد مى و فرشـتگان او و فرسـتادگان وى همگـى ايمـان مؤمنان نيـز بـه خـدا هـا

مى آورده و بيان لحـاظ بـه. گـذاريم گونـه فرقـى نمـى كننـد مـا در ميـان پيـامبران او هـيچ اند

گونه تفـاوتى ميـان رسـوالن الهـىو هيچ شوند آوردن بين پيامبران او امتيازی قائل نمى ايمان

مى نمى و همه را از سوى خدا مى گذارند و همگى را محترم ).285:بقرهسوره(شمارند دانند

���ب 
 ه�� �!�� � ای��ن �
به ايمان به كتاب مىعنوان ركن سـوم از اركـان ايمـا های آسمانى ايمـان بـه. شـودن يـاد

هايى پر از كـالم حقيقـى است كه خداوند متعال كتاب» اصل نبوت«تصديق،كتب آسمانى

پـنج كتـاب آسـمانى.اسـتو دارای نور بـرای هـدايت مـردم بـر پيـامبرانش نـازل فرمـوده

.باشندمى»صحف«و» زبور«،»انجيل«،»تورات«،»كريم قرآن«

 ای��ن �
 ر!�#ن
پي از يك و مخلوق در امر تبليغ دين خدا هستند،امبرانسو از سـوی ديگـر. واسطۀ خالق

. گانه ايمـان اسـت ركـن چهـارم از اركـان شـش،سورc بقره، ايمان به پيامبران 285طبق آيۀ 

و امانـت،خداوند از ميان هر امتى و راهنمـای داران آنهـا را بـه عالمان، صادقان عنوان پيـامبر

.خاب كرده استاجرای دستورهای خود انت


 روز ���ت ای��ن �
و سپس رسيدگى به حساب و باور به احيای مردگان شان، يكـى سزای اعمالو اعتقاد به معاد

و دوزخيـان قـرار ها را در دو دسـتۀ بهشـتيان خداوند انسان اساس،در همين. دين است از اصول

به. دهد مى اي بر اساس آيه مذكورروز آخرت ايمان هـای يكـى از پايـه. مان استپنجمين ركن
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.)177:بقرهسوره( شده است بيان» روز رستاخيزبه«ايمان،سورc بقره 177اعمال نيك در آيۀ

و &�ر �'& 
 ای��ن �
و حكمت خداوند بـه ترسيم تقدير برنامه عنوان ركـن های كائنات براساس تقاضای علم

گردد؛ زيرا كـه توانای خداوند برمىاين امر به قدرت ذات. شده است ششم ايمان قرار داده 

و هر چه بخواهد مى،او بر هر چيزی تواناست بـا،ايمان بـه تقـدير.)49: قمـرسوره(دهد انجام

،)38: انعـام(» شـدن در لـوح محفـوظ ثبت«،)70:حـجسوره(» علم ازلى خداوند«تحقق ايمان به 

شى«و)29: تكويرسوره(» مشيت خداوند« .شود كامل مى)102:امانعسوره(» خالق كل

 آثار ايمان

بى آثار ايمان با توجه به و و متنوع اسـت مراتب آن متفاوت آثـار مربـوط بـه ادامـهدر. شمار

مى ايمان، به .شود عنوان منابع قدرت نرم، بررسى

 �*�ر ای��ن ���)( ا )�ن
. كننـد خداونـد سـرپيچى نمى) نـواهى(و سـلبى) اوامر(افراد مؤمن از دستورات ايجابى

و آشاميدن كم نيسـت و نحوc خوردن و نواهى خداوند دربارc سبك معيشت اطاعـت. اوامر

و روان را به همراه خود خواهـد داشـت و نواهى، سالمت جسم در چهـار. از اين دستورات

از كـه بيان فرمـوده صراحتبه خداوند)نحل 173و 114انفال،69مائده،88بقره، 168(آيۀ  انسـان

ط اثـر چنـين. قدر مسلم است،بودن وجوب استفاده نشود، مباح،از اين اوامر. يب تناول كندحالل

و روان را به همراه و فكر، سالمت جسم و نواهى مبتنى بر انديشه .خواهد داشت اوامر

 �را	, رو+�

]آن اسـت كـه[ كه ايمان واقعى به خدا دارنـد مراد از آرامش روحى مؤمن يعنى كسانى

مشكالتى كه سر راه آنها وجود دارد، با آرامش كامل روحى، بدون هـيچ تـرس رغم همۀ به

و نشيب،و ناراحتى و فراز مى مشكالت را از سر راه خود برداشته كننـد های زندگى را طـى

و چنين افرادی هرگز دچار بيماری،به همين دليل. تا به سرمنزل مقصود برسند  هـای روحـى
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مىاي روانى كه معموالً افراد بى شد مان گرفتار آن .)1390 مظفری شاهرودی،( شوند، نخواهند

، بـر»آرامـش«اوالً سكينه يـا همـانكه شودمىهستفاداسورc فتح18و4اتاز ظاهر آي

مى قلب مؤمنان انزال مى و خداونـد آن را در قلـب مؤمنـان قـرار ،ديگر عبارت بـه. دهـد شود

پس صورت مستقيم اكتساب نمى به از سوی خداوند بـر» مؤمن«از دريافت صفت شود، بلكه

،براساس ايـن آيـه.قلب مؤمنين است،)آرامش(محل سكينه،ثانياً. شود قلب مؤمن انزال مى

به»قدرت نظامى«و» قدرت علم« .بخش، از آن خداست عنوان دو اهرم آرامش،

 ا	��

و تالش سـوره7ق آيـۀ طبـ. هـاى خـود اميدوارنـد افراد باايمان به نتـايج افعـال مطلـوب

بى در منطق فرد باايمان، جهان نسبت به تالش9محمد بى های او و تفـاوت نيسـت، طـرف

و  و عـدالت و درسـتى و حقيقـت بلكه دستگاه آفرينش حامى افرادى است كـه در راه حـق

 خداونـد شـما] در راه حق گام برداريد[اگر خدا را يارى كنيد«؛كنند خيرخواهى تالش مى

و پاداش نيكوكاران هرگز هـدر نمـى.دكن را يارى مى بـه،فـرد باايمـان.)90: توبـه(» رود اجر

و در بحران و براى دست كمك خداوند اميدوار است يابى بـه اهـدافش دسـت های زندگى

مى يارى به و اين اميد به خدا سوی خدا دراز مى،كند .شود مانع از ابتال به اضطراب


و /.-  ا+)�س 01ت

آنعزت در مفهوم اخ او،القى حالتى درونى در مؤمن است كه مانع غلبـه غيـر خـدا بـر

و غايت مطلوب شئون مختلف زندگى بشری است،اخالق. شود مى انما بعثـت؛روح حاكم

ج1360 طبرسى،(التمم مكارم االخالق  ،25:213(.

و همۀ عزت بـا هميشهمؤمن.)8: منافقونسوره( از آن خداوند است،ها سرچشمۀ اصلى عزت

كـريم قـرآن خداوند متعال در پنج آيـۀ. موجودى پيوند دارد كه همۀ عوالم وجود، مسخر او هستند

و در سه آيه »َجمِيعـاً« را همراه با الم تخصيصو بـا قيـد»هالعّز«كلمۀ،عزت را از آن خداوند دانسته

به 180در آيۀ. آورده است نـافقون، عـزتمسوره8در آيۀو»هرب العّز«صورت سورc صافات

و در مرحلـۀ سـوم از و مرحلۀ دوم از آن پيـامبران آن مؤمنـان دانسـته را در مرحلۀ اول از آن خدا

اوسـت كـه بـه پيـامبر دهدو مؤمنان اعطايى استو نشان مى9عزت پيامبر،ديگر عبارتبه؛است
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غيـر وجوی عـزتاز جسـت خداونـد اسـتو،پس سرمنشأ واقعى عزت. بخشدو مؤمنان عزت مى

ج1374مكارم شيرازی،( ذلت است،طريق الهى، به هر صورتى كه باشد ،4:171(.

  ��!��ن از /�� ��ا

و همۀ قدرت،همه امكانات به هستى بـا انسان مؤمن از طريـق ارتبـاط. سبب ايمان به خداست ها

به غيراز خدا نمى خداوند از هيچ موجودی به و او ترسد كـرنش عكس تمـامى موجـودات در مقابـل

همانـا همـۀ:فرمودنـد7امام صادق. آمده استیدر روايتى همين مضمون با تعبير ديگر. كنند مى

و پرندگان،موجودات، در برابر مؤمن ج1403مجلسى،( فروتن هستند حتى درندگان .)64:71ق،

 آثار ايمانـ1انگاره

 ايمان قدرت نرم

 آرامش جسم

 امش روحآر

 اميد

 احساس عزت

ها محبوب دل

نترسيدن از

غيرخدا
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 های ايمان پايه

دربهنايماو اثرات مهم» اصول«،»ها ويژگى«تا اين مرحله عنوان يكى از منـابع قـدرت نـرم

حـال سـؤال ايـن اسـت خـود ايمـان را چگونـه بايـد حفـظ كـرد؟. مكتب شيعه بررسى شد

مى البالغه اين به اين سؤال در نهج7حضرت على .دهد گونه پاسخ

و جهاد استوار است:ايمان بر چهار پايۀ صبر نيز بر چهـار پايـۀ شـوق،. صبر، يقين، عدل

و هايش كاستى گيـرد كس كه اشتياق بهشت دارد، شهوتآن. انتظار قرار دارد هراس، زهد

مىو آن مى كس كه از آتش جهنّم آن ترسد، از حرام دورى و كس كه در دنيـا زهـد گزيند

آن مى و مى ورزد، مصيبت را ساده پندارد هـا شـتاب كشد، در نيكى كس كه مرگ را انتظار

.كند مى

ها، پندگرفتن از حـوادث بينش زيركانه، دريافت حكيمانۀ واقعيت:يقين نيز بر چهار پايۀ

و پيمــودن راه درســت پيشــينيان اســتوار اســت كــس كــه هوشــمندانه بــه پــسآن. روزگــار

آن واقعيت و آمـوزی كه حكمت را آشكارا ديد، عبرت ها نگريست، حكمت را آشكارا بيند

و آن ك كه عبرت را شناسد مىآموزی شناخت، گويا چنان است عـدل. زيسـتهه با گذشتگان

و به حقيقت رسيده، نيكو داورى فكرى ژرف:نيز بر چهار پايۀ و انديش، دانشى عميق كردن

و. بودن در شكيبايى برقرار است استوار پس كسى كه درست انديشد، به ژرفاى دانش رسيد

ا پـس كسـى كـه شـكيب.كس كه به حقيقت دانش رسيد، از چشمه زالل شـريعت نوشـيد آن

. نامى در ميان مردم زندگى خواهد كرد روی نكرده با نيك در كارش زياده،شد

به:جهاد نيز بر چهار پايۀ و دشـمنى بـا فاسـقان معروف، نهـى از منكـر، راسـت امر گويى

آن،پس هر كس به معروف. استوار است و كس كـه امر كرد، پشتوانۀ نيرومند مؤمنان است

م از زشتى آنها نهى كرد، بينى و صـادقانه،كس كـه در ميـدان نبـرد نافقان را به خاك ماليد

و كسى كـه بـا فاسـقان،پايدارى كند، حقّى را كه بر گردن او بوده دشـمنى،ادا كرده است

و روز قيامت او را خشنود سازد و براى خدا خشم گيرد، خدا هم براى او خشم آورد .كند

و شـكيبايى«:ايمان بر روی چهار ستون و بـاور«،»صبر و داد«،»يقـين و«و» عـدل جهـاد

در،مؤمن،ديگر عبارتبه. استوار است» كوشش در راه دين خدا و و عادل اسـت صابر

و باور دارد راه خدا جهاد مى و همۀ عناصر دينى او يقين و به خدا :1387 البالغه، نهج( كند

.)31حكمت
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و پايۀ ايمان استوار باشد مىتا زمانى كه چهار بنياد و اگـر پايـه، ايمان نيـز ابقـا های شـود

.شود ايمان سست شود، ايمان نيز ذايل مى

و تفاسير استخراج شده، هركدام از پايه بر های ايمان خود اساس انگارc باال كه از روايت

به،در اين كالم ارزشمند7امام على. بر چهار پايۀ ديگر استوار است مثابـۀ سـقفى ايمـان را

و بنياد، با توجـه بـه عناصـر دانسته كه و هر يك از اين چهار پايه بر چهار ستون استوار است

مى تشكيل و تثبيـت ايمـان ايفـا و بـر ايـن اسـاس دهندc آن، نقش خاصى در ايجاد 16،كنـد

و قوام عنصر در تحقق ايمان به و سرمايۀ گران عنوان مصالح باالبرنده قـدر مـؤثر اسـت بخش
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بهكه در صورت كسب آنها مى ايمان نيز و بديهى است كـه ايمـان درجـاتى دارد دست آيد

و ضعف اين عناصر است؛ هر چه اين عناصـر از درجـۀ بـااليى برخـوردار  كه منوط به قوت

و ارزش باالتری دارد های چهارگانـۀ ايمـان پايـه. باشند، محصول آنها يعنى ايمان نيز درجه

مىگانۀ آن به شرح ذيل برر16به همراه عناصر  .شود سى

�-31

و مقصود از صبر،يكى از دعائم ايمان و،صبر قدرت مقاومت در مقابل عوامل مخـالف

مى. مزاحم است كنـد، مقاومت در مقابل عواملى كه انسان را به مخالفت رضای خدا دعوت

كه،صبر.است» صبر«نيازمند نيرويى با عنوان كلى  شود شخص نسبتمى سببحالتى است

وها به سختى و واكـنش مصائب، مشكالت و اسـتقامت كنـد و از درون پايـداری هـای تنـد

و شرع بروز ندهد و دور از عقل .احساسى

 ی4�5

كه. ساختن فعل است بردن شكو محقّق معنای از بينبه» يقََن«يقين از يقين، علمى است

و ريبى در آن راه ندارد هيچ آن يقين در لغت، قسمتى از آگـاهى اسـت. گونه شك كـه در

و نــابودگر شــك  و شــك وجــود نــدارد بى ابــن(جهــل ج منظــور، آورنــدc فراهمو)13:457 تــا،

ج1386طبرسى،(آرامش روانى است  و معنای شـكبه،يقين.)1:363ق، نداشـتن در يـك امـر

ج1410فراهيدی،(بودن آن است محقق به در مقابِل.)5:220ق، ،)گمـان(معنای اعم، ظـن يقين

و به شك در.)11: 1387طباطبـايى،(نحوی امكان خالف هست وهم قرار دارد كه در هركدام

و گمان، احتمال خالف و در وهـم بـه ضعيف،ظن در تر از علم بـه آن چيـز اسـت و عكس

به. اند شك هر دو مساوی و هـر علمـى كـه ايـن يقين، معنای اخص، دارای دو ويژگى است

مىدو ويژگى را داشته باشد، به آن  و ديگری قطـع بـه يقين گفته شود؛ يكى قطع به آن چيز

به. خالف آن محال است در حقيقت مركب از دو علم است؛ يكـى،معنای اخص پس يقين

و ديگری علم به خالف آن علم به چيزی و استوارى اطالق،يقين.پذيرنبودن به باور محكم
 

و صبروه: نقيض الجزع؛ والصبر: الصبر.1 و الصـبر أخـذ يمـين إنسـان نصب اإلنسان للقتل، فهو مصبور ای نصبوه للقتـل؛
ج1410فراهيدی،( ).7:115 ق،
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و احتمال خالف مى و امكان زوال .در او راه نداشته باشدشود كه مطابق با واقع

و گمان، احتمال خالف ضعيف:1ظن .تر از علم به آن چيز است در ظن

.تر از علم به آن چيز است احتمال خالف قوی،عكسبه،در وهم: وهم

و علم به آن چيز برابر است در شك هر دو مساوی: شك و احتمال خالف .اند

ظن شك، وظن يقين، فما كان من أمر المعاد من الظن فهـو ظـن: ظن شك وليس ظن يقين، والظن ظنان: الظنون فهو.1
.يقين، وما كان من أمر الدنيا فهو ظن شك

و ايمان و معرفت وصول به يقين از علم

الريب فيها قطع= يابد ميكمال

ك
ش

يقين

 جهل علم

 ظن

وهن
 وهم
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ــين و عقا،يق ــار ــات افك ــداردثب ــزل در آن راه ن ــه تزل ــاتى ك ــت؛ ثب ــب اس ــد در قل . ي

و قبـول: فرمودند7اميرالمؤمنين و قبـول يقين تصديق كـردن اعتراف،كـردن كـردن اسـت

و اعتراف و بـه شـدن بـرای بـه كـردن، آمـاده است  قاضـى،( عمـل اسـت،جاآوردن جاآوردن

ج1415 حق،درواقع ميوc يقين،براساس اين بيان.)3:284ق، يقت عمل است كه پـس از همان

و رسول و بـاور حاصل مى7و امامان9اّهللاٰ ايمان به اسالم و هر فردی در حـد يقـين شود

و به آنچه فرموده،خود و رسول او بوده مى تسليم خدا .كند اند، عمل

و دادش خداوند به و اندوه،دليل عدل و رضا قرار داده و راحت را در يقين آرامش

ن و و تعبيـرات ديگـر بـه. اخشـنودىو حزن را در شك خوبى اسـتنباط از ايـن تعبيـرات

مى مى را شود كه وقتى انسان به مقام يقين و جـان او رسد، آرامش خاصى سراسر قلـب

ج1374مكـارم شــيرازی،( گيـرد فرامى و جاذبـه فــراهم» مـوقن«يقـين بــرای.)27:284، نيــرو

مى مى قل. كند كند كه دل ديگران را تسخير وب را تسخير كند، دارای قـدرت كسى كه

.نرم است

و 
	ازم ی��� ر�� 

كه انسان به مقام رفيع يقين دست يابد، بايد تسليم محـض خداونـد باشـد؛ زيـرا برای اين

براسـاس. يابـد كـه در قلـب او جـز خواسـتۀ خـدا چيـزی نباشـد كسى به اين مقام دست مى

مى های وحيانى اسالم، يقين لوازمى آموزه وجـو توان آنهـا را در اهـل يقـين جسـت دارد كه

و يافت و در آنـان قابل در حقيقت اين لـوازم از نشـانه. كرد و های اهـل يقـين اسـت رؤيـت

از مشاهده است :كه عبارتند

و ايمان1 درختى است كـه ريشـۀ آن يقـين،،ايمان: فرمايد مى7امام على:ـ يقين قلبى

و ميوc شاخه ،پس برحسب اين روايـت. آن سخاوت است های آن پرهيزگاری، نور آن حيا

و اثبـات،ريشۀ ايمان و شـناختى كـه در معـرض رد همان يقين قلبى است، نه صرف اعتقـاد

.)95:ق1410آمدی، تميمى( باشد

مى اين در7اميرمؤمنان على: اولين لوازم ايقان،ـ صبر2 ـبُر أّوُل«: فرمايـد باره لَـواِزِم الص

كليد شـاه،صـبر،درواقـع.)85:ق1410تميمى آمدى،(الزمه يقين است نخستين،صبر؛»اإليقاِن

.يقين است
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و آثـار يقــين اسـت:ـ اخــالص3 7اميرمؤمنــان علــى. اخـالص يكــى ديگـر از لــوازم

.)49: همان(ميوc يقين است،اخالص؛»االخالص ثمره اليقين«: فرمايد مى

و پارسايى4 و نشانه:ـ زهد و آثار مىه از ديگر لوازم . توان به زهـد اشـاره كـرد ای يقين

مى اين در7اميرمؤمنان على آورد بـار مـى يقين، زهد را بـه؛»اليقين يثمر الزهد«: فرمايد باره

.)48:همان(

و تعريـف يقـين پرسـش مى7از امام صادق:ـ شجاعت5 فمـا حـد«: شـود در بيان حد

از،غير از خـدا كـه بـه اين: فرمـود محدودc يقين چيسـت؟؛االتخاف مع اّهللاٰ شيئا: اليقين؟ قال

ج1403 مجلسى،(كسى نهراسى و ايقـان براساس آموزه.)70:182ق، ،های قرآنـى، اهـل ايمـان

.ترسند تنها از خدا مى

و تكيه:ـ توكل6 » ألتّوكل مـن قـّوة اليقـين«؛ بر خدا نتيجه قّوت يقين است توكل، اعتماد

ج1410تميمى آمـدى،( ان را تری داشـته باشـد، خداونـد منّـ يقـين قـوی،ان؛ هر چه انس)1:43ق،

مى گاه محكم تكيه .يابد تری در زندگى

مى اين در7اميرمومنان على:ـ صداقت7 ؛»الصدق اشرف خالئق المـوقن«: فرمايد باره

و خوی اهل يقين اسـت شريف،دقِص پـس كسـى كـه اهـل يقـين.)67: همـان(ترين صفات

و راستى اسـت،است و راسـتىو هرگـز دروغ نمىاهل صداقت و بـرخالف صـدق گويـد

.كند عمل نمى

بـاره در ايـن7امـام صـادق. داشتن است های يقين، سخاوت از ديگر نشانه:ـ سخاوت8

و آن سـتون ايمـان اسـت،سخاوت: فرمايد مى هـيچ مـؤمنى نيسـت مگـر. از اخالق پيامبران

و تنها كسى بخشنده است كه از يقين آن و هّمت واال برخوردار باشد؛ زيرا كه بخشنده باشد

هر كـس نيـت خـود را بشناسـد، بخشـش بـر او آسـان. شعاع نور يقين است،كه بخشندگى

ج1405نوری،(شود مى ج1403؛ مجلسى،7:17ق، .)68:355ق،

مى،عمل صالح:ـ عمل صالح9 ايـن بـدان. يابد كـه بـا يقـين همـراه باشـد زمانى ارزش

و عمل  طوری كه حسن فـاعلى بـا حسـن فعلـى بايـد بايد با هم باشد؛ همانمعناست كه علم

مى در اين7امام صادق. همراه باشد اَفَضـُل: فرمايد باره َعلَـى اليَقـيِن ان الَعمَل القَليَل الّدائَم

يَقيٍن  غَيِر َعلى ِ مَن الَعَمِل الكثيِر ج1403مجلسى،(عِنداّهللاٰ .)78:198ق،
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ـ *��ات ی٣4�5ا ��رۀ

االيمان شجره اصلها اليقين

ثََمَرُة اليَقيِن بُر الص 

 ثمره اليقيناالخالص

 اليقين يثمر الزهد

 اّهللاٰإِالَأَحًدا يخَشْوَنَالَو

ِة الْيَقِين قُو ْن
مِ تَوكُل

الصدق اشرف خالئق

الموقن

ُشعاُع نوِر اليَقيِن خاَء الس ِألن

َعلَى ان الَعمَل القَليَل الّدائَم

اَفَضُل يَقيٍن ...اليَقيِن غَيِر َعلى

قدرت نرم= نقوذ دلاه محبوب دل ثمرات يقين



 1396 بهار، چهارمسال چهارم، شماره 24

 ��9د

آن» جهاد«واژه به35و مشتقات به بار در قرآن و در لغت و معناى تالش كار رفته كـردن

و توان خويش براى تحقق به رود؛ لكـن كار مـى بخشـيدن بـه يـك هـدف بـه كارگرفتن نيرو

به» مفاعله«چون از باب  مى است، معموالً در مواردى و كار رود كه نـوعى همكـارى، تقابـل

دو» جهاد«در،بنابراين. آن وجود داردرقابت در  و معموالً طرف ديگرى هم در كـار اسـت

و پيـروزى آرايى كرده، هر يك براى دست طرف در برابر هم صف يابى به هـدف خـويش

به بر ديگرى فعاليت مى و هر چه در توان دارد، مى كند .)19: 1383مصباح يزدی،(گيرد كار

ر ��د�� 

و مقتضاى نظام حكيمانۀ عـالمهن،کریم قرآناز ديد تنها اصل وقوع جنگ تابع ارادc الهى

و پيامدهای آن نيز، تابع نظام حكيمانۀ حـاكم بـر جهـان به حسـاب وجود است، بلكه كيفيت

و اختيار خود، كامل. آيد مى . شـود خداى متعال انسان را آزاد آفريده تا از طريق ارادc آزاد

را متكامل مىشدن انسان تنها از .شوده اختيار خود او حاصل

بخشـيدن بـه جامعـه اسـت؛ های ديگری نيست، بلكه حيـات كشتن انسان،هدف از جهاد

و مالى نيست،های جهاد مانند جنگ زيرا كه انگيزه ،تيـغ تيـز شمشـيرهای مجاهـدان. مادی

و مـى زنگارهای كمال را از جامعه مى ای بـه ديگـر اعضـای كوشـند تـا فرصـت تـازه زدايند

و آموزه جامعه بخشند تا در يك فضای مناسب، با بهره هـای وحيـانى مندی از آزادی فكری

و سـازنده قـرار  و در يـك گفتمـان مثبـت و عقاليى، مسير كمالى خـود را بيابنـد و عقالنى

و نمو يابند و رشد .)28: 1383مصباح يزدی،(گرفته

مى افرادی كه در جهاد تنها ضرب و مشكالت آن را ون وجرح گرند، جهاد را نـامطلوب

در ناخوشايند مى و آزادى انسـان را و افتخـار و عظمـت و افراد دورنگر كـه شـرف پندارند

و جهاد مى به ايثار و با هديۀ جان و بينند، مسلماً با آغوش باز عنوان ثمن، خريـدار آن هسـتند

و سختى براساس مفاد آيات، همۀ مرارت. كنند از آن استقبال مى اطاعت فرمـان خـدا هاى ها

و گوارا مى به؛شود براى انسان سهل تَعْلَُموَن«مقتضای زيرا ال َأنْتُْم َو ُ يعْلَُم )66: عمرانآل(»َواّهللاٰ

و رحـيم نسـبت بـه بنـدگانش در هـر يـكاز داند كه خداوند آگاه از همه مى و رحمان چيز
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ا و سعادت بنـدگان و بـه دستوراتش، مصالحى ديده است كه مايۀ نجات ،ترتيـب ايـن سـت

را بندگان مؤمن همۀ اين دستورات را مانند داروهاى شفابخش مى و دل آن و با جـان نگرند

ج1374 مكارم شيرازی،(پذيرا هستند  و فراوانـى.)2:109، اين نوع نگاه بـه جهـاد، آثـار متعـدد

:توان به موارد ذيل اشاره كرد دارد كه ازجمله مى

ـ �>��ت دی;�١

و اجتمـاعى يـك،تبصير از صـفات اخالقـى اسـت كـه حضـورش در زنـدگى فـردی

و جنگ بـدون بصـيرت ثمـرc. مسلمان ضرورت دارد افعال انسانى همانند عبادات، مبارزات

و از ســـوی ديگـــر و فعاليت،مطلـــوبى نـــدارد و در مبـــارزات و اجتمـــاعى هـــای سياســـى

مى جايگاه بصيرت روشن،ها گيری موضع ا. شـود تر دو،بـرای قلـب انسـان9سـالمپيـامبر

و پـوراكبر،(كنـد ديده چون دو چشم ظاهری برای جسد عنوان مى ج1389خـداياری ؛)1:192،

و حقايق را با چشـم. دو چشم است،همانند جسم،برای دل و باطن ظاهر را با چشم ظاهری

.بيند حق كه درون اوست، مى

مى،از اين عبارت و،ىشود كه بصـيرت دينـ چنين برداشت همـان بصـيرت قلـب اسـت

مى خود بصيرت مجدداً به  و باطن تقسيم مى ظاهر و حضرت و حقـايق بـا،فرمايد شود باطن

مى عين .همان بصيرت است،الحق عين. شوند الحق ديده

مى يادگيری9حضرت پيامبر مى هـای اجتمـاعى را بـه بصـيرت منـوط و : فرمايـد كنـد

ری(بِاِالستبصاِر يحُصُل اِالعتباُر ج1375شـهری، محمدی هـای عبـرت،بـا بصـيرت.)37ــ35:36،

و آموخته مى .شود اجتماعى حاصل

و٢  ا	�� ا?9�ـ ر+�<

و سختى هستى اليق انسان را در گرو تحمل مشقت،استاد مطهری مى ها بـه نظـر. دانـد ها

و كشمكش، موتور تكامل است،ايشان را راه خـود،موجودات زنـده بـا ايـن موتـور. تضاد

مى به به. پيمايند سوی كمال و ويژه انسـان صـادق اسـت اين قانون در جهان نباتات، حيوانات

.)176: 1377 مطهری،(

مى«: فرمايد مى7امام باقر او خداوند از بنده مؤمنش تفقد و بـرای بالهـا را اهـدا،كنـد



 1396 بهار، چهارمسال چهارم، شماره 26

مى طوری كه مرد در سفر بـرای خـانواده خـودش هديـه همان؛نمايد مى  الكلينـى(»فرسـتد ای

ج1388الرازی، را خداونـد زمـانى كـه بنـده«: روايـت شـده7و از امـام صـادق)3:633، ای

مى دوست بدارد، او را در دريای شدايد غوطه ری(» سازد ور .)85: 1384شهری، محمدی

و اوليا زيرا كه هركدام ايشان كه قدرش نزد حضـرت؛است گواه بر اين امر،احوال انبيا

كه بارى بيشتر البالء للوالء ثّم لالوصياء ثـّم لالمثـل«: بوده است، اذيت خلق به او بيشتر بوده

و بعـد،ترتيب اول متوّجه پيغمبرانبه،بالياى دنيا،اين حديث براساس،»فألمثل سپس اوصيا

و قـّوت ايمـان كـه هـر كـه  و دوستان ايشان است، بـه تفـاوت ضـعف از اوصيا براى شيعيان

و ايمـانش كامـلاش به ايش تشبّه و ان، بيشتر اسـت و زحمـتش در دنيـا بيشـتر اسـت تر، آزار

بى(اسـت، نيز مؤيـد ايـن امـر»البالء للوالء كاللّهب فى الّذهب«: حديث ج حقـى، .)2:439 تـا،

هـای خـود كسانى كه در راه ما به جهاد برخيزند، ما آنهـا را بـه راه: فرمايد خداوند متعال مى

.)69: عنكبوت سوره(كنيم هدايت مى

 پاداش

 من حقيقيؤم

 تأييد خداوند

 مراحل تبديل فرهنگ جهاد به قدرت نرم

وهاجرُوا وجاهدوا بصيرٌإِنَّ الَّذينَ آمنُوا تَعملُونَ واللَّه بِما

و وإِنَّ الَّذينَ آمنُوا هاجرُوا رحيماجاهدو الَّذينَ غَفُور اللَّه 

والَّذينَ و آمنُوا حقا جاهدوا هاجرُوا  أُولَئك هم اْلمؤْمنُونَ

و و الَّذينَ آمنُوا  أُولَئك هم الْفَائزُونَ جاهدوا هاجرُوا
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مى مدل و جوانحى باال نشان هر نـوع. بصير است،انسان1دهد خداوند بر فعل جوارحى

و جوانحى برای دريافت پـاداش بـه تأييـد خداونـد نيـاز دارد قـادر،خداونـد. فعل جوارحى

و امضـا كنـد است عالوه همـان حـواس،جـوارح. بر افعال جوارحى، جوانحى را نيـز ببينـد

و داده،جـوارح. همان حواس باطنى يـا بـاطن حـواس اسـت،ظاهری، جوانح هـای عقـل را

مى داده،جوانح مى. كنند های قلب را فراهم جهـاد، دهـد در برخـى مـوارِد مرحلۀ دوم نشان

و جوانح انسان از منظر خداوند كريم،امكان دارد جهادگران خطا كنند، اين خطای جوارح

و جهـادگران.تبخشش اسـ قابل و بخشـش خطاهـا، فعـل مؤمنـان، مهـاجران پـس از تأييـد

كـه همـان آنها را به درجۀ اعالی ايمان،خداوند پس از اعطای پاداش. مستحق پاداش است

كامـل،ايمان مـؤمن:شده است كه فرمودند از پيامبر خدا نقل. رساند مؤمن واقعى است، مى

ّ«،»عمل«،»فعل«در اينكه شود مگر نمى . خصـلت پيـدا شـود 103او» ظـاهر«و» باطن«،»تني

آن يا رسول: فرمودند7گاه اميرالمؤمنين آن :اند؟ حضرت جواب داد خصلت كدم 103اّهللاٰ

و پوياست،اش انديشه« و بـه يـاد خداسـت«،»بسيار متحرك و دانشـش«،»ذاتاً متذكر ،علـم

و«،»برخـورد در كشـمكش خوش«،»بزرگ،اش بردباری«و» فراوان بزرگـوار در بازگشـت

 103اگر اين. است...و» سارتر نفسش از همه خاك«و» صدرش از همه بيشتر سعه«،»پذيرش

مى،خصوصيت را داشته باشد ج 1403مجلسى،(شود مؤمن حقيقى .)67:210ق،

 �1ل

وبه،عدل و اجتماعى در فطـرت انسـان عنوان يك صفت در. ها ريشـه دارد ملكۀ انسانى

آ و در اساس خلقت انسان، گرايش به عدالت، عدالتنهاد و دمى خواهى، تنفر از ظلم، ستم

.تبعيض نهفته است

و ارباب لغت، عدالت را به و برابری بـه راغب اصفهانى، يكى از علما كار معنای مساوات

او. برد مى و در مقايسـه ميـان«از نظر و برابری اسـت و معادله دارای معنای مساوات عدالت

 
و به سخن ديگر، يا قلبى است يا قالَبى.1 و اّولى. اعمال ارادی انسان، يا درونى است يا بيرونى را اعمال جوانحى

و سـاير جـوارح كـه در قالـب. گويند دومى را اعمال جوارحى مى و پـا عمل جوارحى ماننـد حركـت دسـت
و افعال بروز مى و كردار:مانند.يابد حاالت، سخنان و مـواردی. قيام، قعود، كتابت، گفتار، رفتار و ايمان نيت

.مانند آن نيز اعمال جوانحى هستند
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بها مى شيا به پس عدل، تقسيم... رود كار :ق1404راغـب اصـفهانى،(» طور مسـاوی اسـت نمودن

به ابن.)325 و موزون منظور آن را او بـه. بودن دانسـته اسـت معنای استقامت، يعنى راست نظر

و عـدالت،عدل« و درستى آن نمايـد هر آن چيزی است كه فطرت انسان حكم به استقامت

ج1405منظـور، ابـن(»و جـور قـرار دارددر مقابل ظلـم  بـاره فراهيـدی بيـان دراين.)11:430ق،

ج1410فراهيدی،(» العدل نقيض الجور«دارد مى و درواقع عدل، ميانه.)2:39ق، روی در كارها

و جـور بـه؛آن، خالف جور است و برابـری دانسـته زيـرا كـه ظلـم نوعى خـروج از تـوازن

.شود مى

م4شيخ طوسى االنسـان متعـادل األحـوال أن يكـوَن،العدالـة فـى اللغـة«: عتقد استنيز

» متساوياً، وأّما فى الشريعة هو من كان عدالً فـى دينـه عـدالً فـى مروءتـه عـدالً فـى أحكامـه

العدالـة اعطـاء كـل«ترين تعريف عدالت از نظر فالسفۀ حقوق، مهم)4:398ج: 1360طوسى،(

و دانشـگاه، دفتر همكـاری(است» ذی حٍق حقه دادن حـق بـه؛ يعنـى عـدالت،)201: 1368حـوزه

. صاحب حق است

مى نيز عدل را قرار7حضرت على العـدل«: كنـد دادن هر امـری در جـای خـود معنـى

و الجور،يضع االمور مواضعها والجود يخرجها من جهتها عـارض خـاص،العدل سائس عام

و افضلهما .)437حكمت:1387 البالغه، نهج(» فالعدل اشرفهما

�
ر ��ا�� 

و رهبـران سياسـى دينـى و رسـول و تحقـق آن در پرتـو اطاعـت از خـدا اجرای عدالت

و اجرای آن نشـئت شانه خالى.)59: نساءسوره(شود جامعه عملى مى از كردن از عدالت گرفته

ــانى اســت  ــای نفس ــى.)135: همــان(هواه ــود7حضــرت عل ــام«: فرم ــاة االحك ــدل حي » الع

ج 1410 دی،آمـ تميمى( هـا بيـانآنبرخـى از آثار متعددی دارد كه در ادامـه عدالت،)1:31ق،

:شود مى

ـ ا )�Bم ا����1�١
و سلطان نزديك،عدالت اسـتووا«:فرمايـد مـى9پيامبر اكرم. ها است كنندc قلب عنصر

دل؛»تستو قلوبكم برابـری.)210: 1382پاينـده،(هايتـان برابـر شـود با يكديگر برابـر شـويد تـا

.در گرو عدالت است،ها دل
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٢>	�C+ ه�ـ &�ام
و حكومـت را بـه عـدالت اجتمـاعى وابسـته مى7اميرمؤمنان، على و قـوام مـردم دانـد

و الظلم،العدل«: فرمايد مى و پايداری مردم اسـت،عدالت.»بوار الرعيّة،قوام البريّة مايۀ قوام

و ظلم، موجب هالك ملت .)47:ق1410ی، آمد تميمى( استو ستم

ـ +DE دی٣4
و ارتقـا،های حفظ دين روش و باورهـای دينـى در گـرو عمـل بـه،متعدد حفـظ بيـنش

و فرامين الهى است گاهى حفظ دين با بخشش ثروت، همانند بخشـش حضـرت. دستورات

خديجه بـرای حفاظـت؛»اعانتنى عليه بمالها«: پيغمبر اسالم فرمود. رسد خديجه، به انجام مى

ج1402 قمى،(اموالش را هبه كرد،مندين  ؛ اموال خود را در راه خدا خرج كرد تا)2:572ق،

عناصـر ...و» هبـۀ جـان«،»هبـۀ پـول«با توجه بـه شـواهد تـاريخى. كه دين مرا حفظ كند اين

7مـوالی متقيـان، علـى. عـدالت عنصـر كليـدی اسـت،در ايـن ميـان. حفاظت دين است

و احـرز دينـكو أمانتـك بانصـافك عن شرايع الّد«: فرموده است و حط ثغور المسلمين ين

و مرزهـای مسـلمين را بـا عمـل بـه؛»من نفسكو العمل بالعدل فى رعيتك حفظ كن ديـن

.)271:ق1410آمدی، تميمى(» عدالت در بين مردم

F>?ـ *-�ت دو
دراي.)633:همـان(»ن عمـل بالعـدل حّصـن اّهللاٰ ملكـهَم«: فرمود7امير مؤمنان على شـان

:؛ يـا)335:همـان(دوام دولت به عدل است؛»ثبات الّدول بالعدل«: كالمى ديگر فرموده است

بى ابن(» ثبات الملك بالعدل واإلحسان« داری كنى؛ پيشه كن تا حكومت عدالت؛)133:تا كنان،

.داری در گرو عدالت است ديگر اساس حكومت عبارت به

Gوز���� �	ـ �1
مى بـه حضرت على از عدل از ادوات جنگـى؛ يعنـى عـدالت را كنـد عنوان شمشـير يـاد

مى به در ورندآ حساب امـام بـرای. پيروزی در جنگ اسـت،حضرت نزدو كاركرد شمشير

مى،عدل در اين تشبيه و ديگـری دو كاركرد قائل شود؛ يكى نجات انسان از هر نـوع بـدی

و مى ا«: فرمايد همانند شمشير پيروزی بر دشمن و العـدل سـيفك؛ تـنُج اجعل لدين كهفك،

و عـدالت را شمشـير قـرار ده تـا از هـر؛»من كّل سوء، وتظفر على كّل عدوّ  دين را پناهگاه

و بر هر دشمنى پيروز گردى  بَِرهى ج1410آمدی، تميمى(بدى .)1:145ق،
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H�1����و ارزش ا >?0;	 J(�ـ 
هركه عدل پيشه كند، قدرش؛»من عدل عظم قدره«: فرمود7حضرت اميرمؤمنان على

ي .)1:587ج،همان( ابدفزونى

ـ �C)< د��٧4
هركه عدالتش فراگير گـردد، بـر؛»من عّم عدله نصر على عدوه«: فرمود9رسول خدا

ج1403مجلسى،(دشمنانش چيره گردد  .)72:359ق،

ـ ��ی�ار� 	�د	�ن٨
مجلسـى،(ۀ پايداری مردمـان اسـت عدل ماي؛»العدل قوام البريّه«: اميرمؤمنان فرموده است

ج1403 تُخالِفـه«.)83:78ق، ال قامة الحّق، فـال نََصبه و َوَضعه للخلق، ، الذی اّن العدل ميزان اّهللاٰ

عدالت ميزان خدا است كه در كار مردمان نهاد، برای برپايى حق، با ميزان خـدا؛»فى ميزانه

.مخالفت نكنيد

دل٩ ه�ـ �را	,
اَمانـاً«: فرمايد مى3حضرت فاطمه اِمامتَنـا و مِـَن والعدُل تنسيقاً للقلوبو طاعتَنا نظاماً للملّـِة

مى عدالت، مايۀ هماهنگى قلب؛»الفُرقَة و خداوند ها يـافتن نظـم اطاعت ما خاندان را براى،گردد

و امامت ملت ج1386األنصاری الزنجانى،(مان را براى رهايى از تفرقه قرار داد ها ،13:253(.

مى،النبيين حضرت خاتم مى نظام تكوين را بر عدل استوار و بِالَْعـْدِل قاَمـِت«فرمايـد داند

َو االَْرُض ماواُت ج1403األحسائى، جمهور ابى ابن(» الس و خيمۀ آسمان،درواقع)4:103ق، ستون

د، در دار ايـن مفهـوم كـه در جـان آدمـى ريشـه.، عـدل اسـت9اّهللاٰو زمين، از نظر رسول

به اندازه زندگى اجتماعى نيز به ای گونه ای اهميت دارد كه خداوند به آن دستور داده است،

شر،اوليا،كه هدف از فرستادن انبيا و يابى به ايـن امـر بـوده اسـت يع، همه برای دستاكتب

.)25: حديدسوره(

وعى بــرن آثـار عـدالت اســتخراج شـد كـه هركــدام بـه10شــده، براسـاس انگـارc ترسيم

و بيرونـى اشـاره دارنـد همـۀ. پايداری حكومت، دولت، سپر دولت، قدرت، آرامش درونى

و. عامل ايجاد قدرت معنوی هستند،نوعى اين موارد به از ايـن قـدرت معنـوی، بـا نـام نفـوذ

و همفكری در جامعه. كنيم قدرت نرم ياد مى محصول عدالت است كه قدرت نـرم،همدلى

.كند را بيان مى
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 گيری نتيجه

و اجتماعى از فتح و فتح امروزه در ادبيات سياسى عنوان قـدرت نـرم يـاد القلـوب بـه االذهان

قل. شود مى . های اجتماعى مختلف نياز بـه منـابعى داردن در جهاناذهاوبوهر نوع نفوذ بر

عامل نفوذ بـر قلـب.تدر جهان اجتماعى شيعه ايمان با چهار پايۀ خود يكى از اين منابع اس

و الفت«را  را» حب و يقين«و عامل نفوذ بر اذهان دو. اند شمرده» قطع بـا ترسـيم طيـف ايـن

و بغض(در يك محور افقى عامل شك(و عمودی) حب و ، چهار ناحيه برای قدرت)يقين

و حـب در ناحيـۀ اول بـه قـدرت نـرم نرم شيعه متصور مى شود كه مؤمنين بـا تركيـب يقـين

مىدس .كنند ترسى پيدا

مى،روح يا نفس و يقين«. كند حقيقتى است كه انسان را مديريت » حب والفـت«و» قطع

ت
دال
رع
آثا

نرم4انگار� ـ آثار عدالت بر قدرت

رمنقدرت= قدرت معنوی

كسب منزلت وارزش

عامل پيروزی

 شكت دشمن

پايداری مردمان

هاآرامش دل

 انسجام اجتماعى

ها قوام حكومت

ها ثبات دولت

حفظ دين
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مى،روح،در حقيقت. راهبر روح است…و و دوسـت مـى يقـين پيـدا آن. دارد كنـد  روح از

مى منظر كه درك مى و يقين حاصل آن،كند كند و از و ذهـن جهـت كـه دارای قّوه عقـل

گ مىحاالت . كند، دارای قلب است وناگون را تجربه

و قلب تعامل وجود دارد وقتى قدرت نرم واقعـى شـيعه در ذهـن افـراد شـكل. بين ذهن

آن مى و از طريق قلب آن را دوسـت داشـته،گيرد كه شخص از طريق ذهن به صحت يقين

و باور كند آي. باشد وب مـؤمنين آرامـش را بـر قلـ،خداونـد،سورc فتح18و4اتبراساس

و يقـين انسان. كند انزال مى و از طريق تركيب آرامـش قلـب های مؤمن با همين نعمت الهى

مى،ذهن و قلوب ديگـران نفـوذ و يقـين،. كننـد بر اذهان چهـار عنصـر صـبر، عـدل، جهـاد

مى ايمان، با روش هایهعنوان پاي به .رسانند های مختلف به نفوذ قلوب ياری
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