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 مقدمه

انصاف در قول و »و  «آن يهاو شاخص يساالرستهيشا» ةنش، ناظر به دو مقوليسالمت نظام گز

آن از منظر  يهاو شاخص يساالر ستهين مقاله، مقولة شايدر ااست،  «نشيو انصاف در گز ،سخن

 .شود يم ياسالم بررس

ت، در دو يعقالن يشود، سپس، محورهايم يبررس يساالرستهيت و شايابتدا، نسبت عقالن

 .شوديم ي، معرفياو حرفه يشاخة ارزش

. شود يان ميب يت ارزشين مقاله، صرفاً بخش عقالنيت صفحات، در ايبه سبب محدود

    ،يو عمل ياعتقاد يها معرفت به ارزش: يعقل نظر. 1 :است سه دسته، شامل يت ارزشيعقالن

 يهاالتزام به ارزش: يعقل عمل. 3، و يو عمل ياعتقاد يهاش به ارزشيگرا: يشيعقل گرا. 2

 .ريقدرت تدبو  تجربه، تخصص :استز، شامل سه محصول ين يو کاربرد يا ت حرفهيعقالن .يعمل

شده در  انيهمان روش ب يعنيمحور، قرآن ياجتهاد -ين مقاله، استنباطيق، در ايروش تحق

م است ير تسنيدر تفس يآمل يزان، و روش استاد جوادير الميدر تفس يير عالمه طباطبايتفس

 (.231-241ص ،1ج ،1331، يآمل ي؛ جواد1-11ص ،1ج هـ ق،1331، ييطباطبا)

 ان مسئلهيب

ف يتعر يت الهيتِ عقالنياساس و محور ، بريخرواو  يويدن يهايگستيشا همةدر اسالم، 

آنگاه که » :است ان شدهيب يح در کتاب اصول کافي، با سند صح(ع) از امام باقر يثيدر حد. شود يم

آورد؛ سپس به  يآور؛ پس رو يرو: سپس، به او گفت .او را به سخن درآورد، ديخدا، عقل را آفر

تر از تو محبوب يادهيبه عزت و جاللم قسم، آفر: سپس خدا فرمود .پس برگشت .برگرد: او گفت

به هوش ، که او را دوست دارم يدم و تو را کامل نکردم مگر در وجود کسيافريخود ن يبه سو

و  ،کنميتو را مجازات م و صرفاً ،کنميم يتو را نه و صرفاً ،دهم يتو را فرمان م باش که من صرفاً

 .(11، ص1، ج1331 ،ينيکل) «دهميتو را پاداش م صرفاً
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 عقل يشناسواژه

که بستن  طوراست؛ همان «زدن بستن و گره محکم حبس و منع و بازداشتن و» يابه معن «عقل»اصل 

ـ فراه ؛33، ص4ج هــ ق، 1414 بن فارس،ا) .نديگو «ريعقلت البع»دست شتر را   هــ ق، 1414 ،يدي

 (.313تا، ص يب ،ي؛ راغب اصفهان111، ص1ج

بر فهـم و ادرا    ،صطالحاداند و در يم «گرفتن زدن و محکم گره»را  ا، اصل معنييطباطبا عالمه

طلـق  يلفـ  العقـل،   » :ق مطلب نهفته استيبه تصد يکه در آن عقد قلب لين دليبه ا ،شودياطالق م

؛ 243و  243، ص2ج هـ ق،1331، ييطباطبا)« قيه عقد القلب بالتصديث أن فياإلدرا ؛ من ح يعل

 .(21-33، ص 1313، يآمل يجواد

ص صالح و فساد در امور ي، اصل عقل را در ابتدا، تشخالقرآن کلمات يف قيالتحقصاحب 

 استداند که از لوازم آن، تدبر و حسن فهم يم ،و سپس، مهار نفس و حبس آن يو معنو يماد

 .(133، ص1، ج1331 ،يمصطفو)

 و کارکرد آن يعقل رحمان

است که با آن،  يزيآن چ» :فرمودند ست؟يعقل چ: شوديسؤال م( ع) ، از امام صادقيثيدر حد

آن : شوديسؤال م (ع)مام از ا .«ديآيشود؛ و با آن بهشت به دست ميرحمان پرستش م يخدا

آن عنصر زشتکار نابکار »: فرمودند ؟(کرديم يکه تبهکار)چه بود  ،ه بوديکه در وجود معاو يزيچ

، 1، ج1331 ،ينيکل)« ستين يت رحمانيعقل است و عقالن هيطنت است؛ و آن شبياست؛ آن ش

 .(11ص

ز خلق کرده يچهار چ( بيترک)خداوند متعال، عقل را از » :ديفرمايم( ع) گر، اماميد يثيدر حد

پس،  (.ا عزم و اراده، به اذن خدايو )امور  ة، و عزم و اراديت الهياز علم، قدرت، نوران :است

 ،يمجلس ؛244ص هـ ق،1414د، يخ مفيش) «دائم در ملکوت قرار دادو  خداوند، او را قائم به علم،

 .(133، ص1تا، ج يب

ت، و يمنشأ علم، قدرت، معنو»تش، يدر جامع «عقل»: شوديف معلوم ميث شرين حدياز ا

  .است «ذن خداااعمال اراده به 
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 انگر و کارکرد آنيطغ يطانيعقل ش

/ بقره) ديگوي، سخن ميانيو ظلمات طغ ياز نور الهالکرسي، در تقابل،  هيل آيذ ،بقره ةدر سور

نفس، سخن  يع هوايت عقل مطينفس، و فقدان نوران ير هوايگر، از عقل اسيث ديدر احاد .(213

ن خواهد يگر چن انيطغ يطانيعقل ش يکل يپس، الگو، (211حکمت، 1331، يدرضيس) نديگويم

 :بود

 
 

 انگريطغ يطانيعقل ش يکل يالگو .1 شکل

ات، ياله) يعلم يهاهمة عرصهکه  استت يمنفک از معنو ي، علم حصول«علم شبه»ود از مقص

 .شوديرا شامل م (يعيو طب يانسان يو علوم تجرب

علم از » :ديفرما يم «ياد نخعيل بن زيکم»، به «علم» يف کاربردي، در تعر(ع) ر مؤمنانيام

، 1331، يدرضيس) «يکنيحفاظت م که از مال، ين تو هستيکند؛ حال آنکه، ايوجودت حفاظت م

 .(143 حکمت

 مانندکه  ،است« علم شبه»ت او حفاظت نکند، يت انسان و انسانيثيم و حيکه از حر يپس، علم

 اگر ،شوديل ميزا يماريا بيحاصل از کهولت،  يان و فراموشيو با نس ،ازمند حفاظت استيمال، ن

 .است «مال شبه»ا ير حضرت، گويز تفسو با الهام ا، د، باشديعلم، علم توح ن شبهيچه ا

عقل شیطانی 
 طغیان گر

ظلمات 
 شیطانی

 قدرت

 شبه علم

 اراده
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 ينيدر منابع د «عقل» يهاعرصه

ر و يص حق و خيتشخ» :شوديمعلوم م ،ينيسخن، با توجه به تتبع در منابع د يبنددر جمع

، جزء دوم «بر شر و منفعت بر ضرر ريح حق بر باطل و خيترج»مفهوم عقل،  يي، جزء ابتدا«منفعت

مان و يتحقق ا»و  عقل، ياد معنير و مورد تأکي، جزء اخ«بر تحققمهار نفس و عزم » مفهوم عقل،

ا ي، قيح، و تصديص، ترجيتشخ»پس،  .است «عقل يعيطب ةجينت»، «خلق حسن و عمل صالح

 .ددهيکه کارکرد جامع عقل را تذکر م است،« عقل» يا، سه جزء معن«(مهار و عزم)م يتصم

ق يح و تصديص، ترجيتشخ ،(يعقل نظر)ا ياش يشناسيهست ةد عقل، در حوزکربا توجه به کار

 ييعلوم روبنا ةو در حوز ،ينيمان ديا ،(ينيد)بخش تيعلوم هو ةاش در حوزجهيو نت ان دارديجر

 .است يشيکه ناظر به عقل گرا ،است ي، باور علم(يعين و علوم طبيمنفک از د يعلوم انسان)

م يح و تصميص، ترجي، تشخ(يقل عملع)دها يدها و نبايبا ةبا توجه به کارکرد عقل در حوز

علوم منفک از  ةدر حوزاش  جهينتو  .ن، عمل صالح استيد ةاش در حوزجهيو نت ،مطرح است

 . است يو معنو ي، بدون رشد انسانيمنجر به توسعه و رفاه ماد يتحقق عمل صرفاً ،نيد

، يقل نظرمحصول ع ينيمعرفت د ني، ب(ع)ن يقرآن و سنت معصوم)ن يد يانيدر منابع وح

رفت و  ةمالزمه، و رابط ي، نوعي، و عمل صالح محصول عقل عمليشيمان محصول عقل گرايا

/ نمل)کفر ، برابر با مانيمعرفت بدون ا»ن اسالم، يد ةحوز رو، در نيا از .برقرار است يبرگشت

بدون  يمان ظاهري، ا(11/ حج)دار يتعبد کور و ناپا، برابر با بدون معرفت يمان ظاهري، و ا(14

، و عمل (113/ وسفي ؛33/ آل عمران؛ 121/ بقره) يو کفر عمل يگريالابال، برابر با عمل صالح

و مذمت  شوديم يتلق( 31-33/ نساء ؛234/ بقره)ا و نفاق ير، برابر با مانيبدون ا يصالح ظاهر

 .(3-32، ص1331پورفر،  ينق :ر ) شده است

 :شود يمم يل، تقسي، به دو بخش ذيت الهي، عقالنادشدهيپس با توجه به مباحث 

 ،يت ارزشيعقالن. 1

 .يکاربردو  يات حرفهيعقالن. 2

؛ يو عمل ياعتقاد يهامعرفت به ارزش: يعقل نظر :سه دسته استشامل  يت ارزشيعقالن
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 يعمل يهاالتزام به ارزش: يعقل عمل ؛ ويو عمل ياعتقاد يهاش به ارزشيگرا: يشيعقل گرا

 (.311-313ص  ،1311، يآمل يجواد)

 .ريقدرت تدبو  تجربه، تخصص :استز شامل سه محصول ين «يو کاربرد يات حرفهيعقالن»

 :ن خواهد بوديچن يت الهيبر محور عقالن يستگيشا يکل يپس، الگو
 

 
 

 ت از منظر اسالميبر محور عقالن يستگيشا يکل يالگو. 2شکل 

 يت ارزشيعقالن

 :است، شامل موارد يت ارزشيالنعق ،شد انيبدر مقدمه  طور که همان

ش به يگرا: يشيت گرايعقالن. 2؛ يو عمل ياعتقاد يهامعرفت به ارزش: يت نظريعقالن. 1

  .يعمل يهاالتزام به ارزش:  يت عمليعقالن. 3؛ يو عمل ياعتقاد يهاارزش
است؛ که  «يحکمت اله»، همان ي، در اصطالح قرآن«يت ارزشيعقالن»ن سطح يکمال و باالتر

 :به او داده شده است يرير کثيخ ،به هرکس داده شود

و هر که ، دهدي، م(اقت داشته باشديل)رد يتش تعلق گيکه مش يخداوند، حکمتش را به هر کس»

ن مطلب را جز يو ا ،به او داده شده است يرير کثي، خيراست هداده شود، پس، ب يرا حکمت اله

فه، معلوم يشر ةين آياز ا، (233/ بقره) «شودي، متذکر نميگريچ کس ديصاحبان عقل خالص، ه

 عقالنیت الهی

 عقالنیت ارزشی

 عقل نظری

 عقل گرایشی

 عقل عملی 

 عقالنیت حرفه ای

 تخصص

 تجربه

 قدرت تدبیر
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صاحبان  يعنياولوااللباب،  .خوانديم «اولوااللباب»م، صاحبان حکمتش را يخداوند حک: شوديم

راغب  ژهيو بهبه قول اهل لغت،  رايز است،ز آزاد يکه از بند شهوات و غرا يعقل خالص، عقل

  .نديرا گو «زيچ خالص هر»، «ءيالش لبّ»، ياصفهان

انت يکه همان سطح د استن قرآن يقيانت اهل احسان و ي، سطح د«اولوااللباب»انت يسطح د

 .ح داده خواهد شديتوضاهل عرفان قرآن است که در ادامه، 

 نيا و ديمثلث عقل، ح

 يمثلث يژگيدر سه و يستگيبر قرآن و سنت، اساس شا ي، مبتنيگر، در فرهنگ اسالميد يسواز 

مطرح شده ( ع) حضرت آدم ةري، در سيلين مثلث، در شکل تمثيا. ستان جمع يدو  ايح، عقل

 .(11، ص1، ج1331 ،ينيکل) است

ن، يا و ديدهد و حيل مياو تشک تِيزان عقالنيت انسان را ميث، اساس شخصين حديدر ا

ن، محصول يمحور اخالق و محصول عقل، و د ايگر، حيات ديدر روا .باشنديعقل م يمالزم دائم

 ،يشهرير ي؛ محمد21ص هـ ق،1414 ،يبحران) :(ص) رسول اهللاست اء يزم حعقل و مال

، 1214، ح1333 ،يآمد): (ع) يعل؛ و امام (1331ح هـ ق،1413 ،يهند ي؛ متق434، ص3، ج1332

، ينيکل) (:ع) امام صادقو  ؛(111، ص31تا، ج ي، بيمجلس) :(ع) امام حسنو  ؛(2311و  1333

 . (113، ص2، ج1331

م، يبر محور قرآن کر يت معرفتيشامل عقالن، که است ينيد يها، همان تعهديرزشت ايعقالن

 : است يت عملي، و عقالنيشيت گرايعقالن

  محورقرآن يت معرفتيعقالن (الف

، در يت اسالميريمراتب مد کارکنان و سلسله يسطوح معرفت جامع قرآندربارة ن قسمت، يدر ا

 : شود يبحث مسطح،  11

 کارکنان يع قرآنسطوح معرفت جام

 .مان استيانت اهل ايانت، ديکه سطح مطلوب د ان خواهد شديب يت عمليدر عقالن
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 11 مکلف است در شبانه روز، حداقل يهر مؤمنکنند که  ينقل م (ص) امبرياز پ( ع) امام باقر

قرآن را قرائت  تنها موظف است نه زي؛ و ن(312، ص2، ج1331 ،ينيکل)قرائت کند  ،ه از قرآنيآ

ؤمنون به و من يتلونه حق تالوته أولئک يناهم الکتاب ين آتيالذ» :بلکه مکلف به تالوت است کند،

 .(121/ بقره) «کفر به فأولئک هم الخاسروني

 يو کساد يويدن ي، و بدبختي، از کفر عمل«فقدان تالوت قرآن» هفيشر ةيشود در آيمالحظه م

ن آثار شوم، يز از ايپره يبراها،  س به آنتلب ،پس. کنديت مي، حکايو خسارتِ تجارت أخرو

 .دارد يمانيو ا ياتيضرورت ح

، قرائت به قصد عمل، (کردن يرويپ يابه معن)، و تالوت اات، توأم با در  معنيقرائت، تلف  آ

 .(331-312، ص1333 پورفر،ينق)است م يبلکه باالتر، عمل به مفاد قرآن کر

سؤال ( ع) از امام صادق»: استم يکردن منظم قرآن کر رهقرائت دو نيترتيافضل، باتيبر روا بنا

 ةنديشخص فرودآ: حضرت فرمودند برند؟ير به سر مي، در خ(افراد) ک از مردانيکدام »: شد

آغازگر »: حضرت فرمودند !ست؟يکننده چکوچ ةنديمقصود از فرودآ: سؤال شد .«کنندهکوچ

 «است يمستجاب يش نزد خدا دعايکند؛ پس، برايخواند و ختم ميکه قرآن را م يکس .برنده انيپا

  .(112، ص1331 صدوق،خ يش)

 : بار قرآن را دوره خواهد کرد کيسال،  در کمتر از دو ين، هر مؤمنيبنابرا

ر از يغ)سوره  112، در «ميبسم اهلل الرحمن الرح»که با احتساب  است 3233ات حدود يتعداد آ

ن ياگر ا .ه خواهد بوديآ 3341، محاسبه نشده است، جمعاً ، که بنا بر مذاق اهل سنت(حمد و توبه

ن ين برکت ايکمتر .ماه خواهد شد 22م، کمتر از يم کنيتقس( هيآ 311) ماههکيمقدار را بر قرائت 

 -ي، اخالق، و الزامات فقهها دهيبه عق مند نظامنگرش جامع  يريگکردن منظم قرآن، شکل دوره

 .استم يقرآن کر يحقوق

ن، و در يبه د ينگريت قرآن، از عوامل بخشيگر، عدم انس و معرفت منظم با کليد ياز سو

ن رو، در سورة ياز ا. است يو اجتماع يروان -يها و مشکالت روحبتيجه، ابتال به انواع مصينت

 (.13-31/ حجر)حجر، بدان سخت هشدار داده شده است 
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است؛  ياسالم يهابه ارزش ينگرن جامعيران، فقدان ايمد ژهيو بهن، انيمتد ياز ابتالئات عموم

به مفاد  يان مقدار انس با قرآن، و معرفت ترجمهيا .جبران شود کند يم ، اقتضايمانيکه ضرورت ا

 يتوانمند ،بتداا. است ينظام اسالم يدولت يهادر دستگاه يارزش يرويشرط جذب ن ات، حداقلِيآ

 ييت مخارج حروف و قواعد ابتدايبا رعا اتيتلف  آ ،، سپس(يخوانروان)ات يروان آ قرائتِ

الت يحداقل تحص که رسماً ژهيو  به ؛شود يالزام ديحرمت قرآن، با ليدلن مقدار به يا .استد يتجو

آموزش زبان  يبرا چرا .در نظر گرفته شده است ،سانسي، ليدولت يهاورود به دستگاه يبرا

م، يکتاب خدا، قرآن کر يبرااما  ،ح حروف و کلمات و جمالت ضرورت دارديخارجه، تلف  صح

 .کندين، دشوار جلوه ميبه ظاهر مؤمن يبر بعض

ق و يتشو يبراژه، يو ، بهيو مال يادار يازاتيامت دي، بايباخوانيد و زيت کامل قواعد تجويدر رعا

توان معرفت ي، ميمعرفت قرآن نةيزم در .دياهتمام ورز يط اداريتر در محيقو يقرآن يسازفرهنگ

شدن  يقطع -يرسم انس با قرآن را شرط تحققِ يقرآن، و مباحث عموم ياصل ةواژ 111 ياعنبه م

مربوط،  يافزارهاارگذاشتن نرميا دراختي، يآموزش يها جاد کالسيلحاظ کرد و با ا ،کارمندان يبرا

ن ياحراز ا ي، برايشيآزما -يتا رسم يمانيقرارداد پت از يل وضعيتبد يبرامنظم را  يهاآزمون

 .دکربرقرار ا عنم

از امور  ها طرن شيرد، تحقق ايمحور شکل گت قرآنيم و تربياگر نظام تعل کرد کهتوجه  ديبا

رامون يپ يقرآن ييافزا ز دانشيخدمت ن يها در طول سال .خواهد بود ييسهل و ابتدا ،يهيبد

 يسازمانة برت يارتقا يمبنا دين خدمت، بايقرآن، در فواصل مع يهاهسور يها معرفت به موضوع

  .رديگ قرار

 رانيمد يسطوح معرفت جامع قرآن

آنان، و ارتقا به  يتيريدر احراز پست مد ژهيو يگاهيجاد يت، بايريمراتب مد سلسله يمعرفت قرآن

مراتب  جهت سلسله يپنج سطح معرفت جامع قرآند يباحداقل،  .باالتر داشته باشد يهاپست

؛ ميقرآن کر يريمعرفت به ترجمه تفس. 2؛ هان سورهيامبه مض يمعرفت کل. 1 :ت لحاظ شوديريمد

ک دوره يمعرفت به . 4؛ (ر نمونهيتفس يجلدپنج ةخالص) ريتفس ةخالص ةک دوريمعرفت به . 3
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ر يتفس)م يقرآن کر ير تخصصيمعرفت به تفس. 1؛ و (ر نمونهيتفس) ميقرآن کر ير عموميتفس

 .(ميزان و تسنيالم

سطح  .کل، لحاظ شود ة ن ادارا، و معاونها هادار ين و رؤساامعاون يح اول و دوم، براوسط

 يهاوزارتخانه ير، و وزراي، تا سطح معاونت وزها هت کل اداريريارتقا به پست مد يسوم، برا

ف يتعر ديقضاوت با ةورود به حوز يبرا ين سطح، حداقل شرط معرفت قرآنيا .است يرفرهنگيغ

 يت و ارتقايانداز تربچشم ديبا ن،ياست، بنابرات، اجتهاد و بالذات، شرط قضاو اوالً راي، زشود

 يشدن برانامزدز سطح سوم، حداقل شرط يو نف شود يتعر يدن به سطح اجتهادِ قرآنيقضات رس

 ياسالم يگذاردر روند قانون يچگونه ممکن است کس .است يفعل ياسالم يمجلس شورا

 .ر است، برخوردار نباشديک دوره تفسي ةالص، که خياز حداقل معرفت جامع قرآن ، امادخالت کند

ن يقوان يبرا يرأ حداقلِ که توجه کردد يبا يلمتفاوت است؛ و ،يمذهب يهاتيط اقليالبته، شرا

شتر کارشناسِ يندگان، بي، نمايبله، در مجلس فعل .استآنان  مثبتِ يبدون احتساب رأ ،ياسالم

، يضوابط اسالم نةيزمدر است که  ي، که خود نقصيگذار عالم به اجتهاد اسالمموضوعاتند تا قانون

 .طلبديگر ميد ينه مجالين زميتر در اد در بلندمدت، متحول شود، بحث گستردهيبا

وان کشور و يد ير نمونه، حداقل شرط قضات عاليک دوره تفسيسطح چهارم، معرفت به 

، يفرهنگ يوزرا يطح، بران سيا .استو کشور  ياستان يهاها، و دادستاناستان يدادگستر يرؤسا

، وزارت ي، و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميقات و فناوريوپرورش، وزارت علوم و تحق آموزش

ها، سپاه و در دانشگاه يرهبر يندگيس دفتر نماي، رئيغات اسالميس سازمان تبلياطالعات، رئ

طح پنجم، معرفت س .باشديز مين جز آنو  يفکر نظام اسالم يهااتاق يرحوزويغ يارتش، اعضا

فکر  يهااتاق يحوزو ينگهبان، اعضا يشورا يرف قرآنا، سطح معير تخصصيک دوره تفسيبه 

امر  .استگانه سه يقوا يرؤساو ، (ص مصلحتي، مجمع تشخيانقالب فرهنگ) ينظام اسالم

 يياجرا يز به عنوان بازويه نيمجر ةس قويرئ .روشن است نهيزمن ين، در اينظام قضا و تقن يرؤسا

سطح مطلوب  ن،يبنابرا. استدر جامعه  ياسالم يهانظام، مسئول تحقق ارزش يارِ رهبريعتمام

 .است ي، سطح پنجم معرفت قرآنين پست شامخ متعالياحراز ا يبرا يمعرفت قرآن
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 يت انس مستمر و روزانه با قرآن، برايحداقل کم، (ص) امبريپان يبنا بر ب: است ان ذکريشا

 .(312، ص2، ج1331 ،ينيکل)است  روزه در شبانهيآ 11ات، ي، بنا بر رواسطح چهارم و پنجم

که  ،دوره قرآن مطالعه شود کي ديبابار، کيهر چهارماه  ر، حدوداًين دو سطح اخيدر ا ن،يبنابرا

 .استهمراه  اکه با در  معن ،م خواهد بوديقرآن کر منظمِ ةدر سال، سه دور

ـ ، مراجـع تقل يسالمنظام ا يرهبر يت انس، براين کميا ـ يالتـزام د  درگـر  يد و مجتهـدان، د ي  ين

 .است يهيبد

ت نظام يريمراتب مد سلسله يمعرفت قرآن طيانداز شراچشم»به عنوان  ديط، باين شرايا

 يزيرانداز مطلوب، برنامهن چشميدن به ايرس ياتيعمل يهاگام ،و سپس ،ف شوديتعر «ياسالم

  .شود

 يو عمل ياعتقاد يهاارزش ش بهيگرا ؛يشيت گرايعقالن (ب

نظر دارد؛ چه مد را  يرش ظاهرياسالم، پذ يول ،است يرش و دلبستگي، و پذيمان، عقد قلبيا

رش يرف پذصِ ،شود يمان مطرح ميکه اسالم در مقابل ا يدر موارد .مان باشد و چه نباشديا

به اعراب : دهديامبرش تذکر ميرو، خداوند به پ نيازا .مد نظر است يبدون باور قلب يظاهر

اسالم : دييبگو يد؛ وليااوردهيمان نيشما ا: مان، اعالم کنديفاقد ا يمان، وليا يمدع گردِ ابانيب

 .(11/ حجرات) تان داخل نشده استمان در قلبيم؛ و هنوز ايم و مسلمان شديآورد

است که در  يزيمان، چيا: ديفرمايم( ع) امام باقران شده است، يطور که ب همانز، يث نيدر احاد

و  ،شودياست که بر اساس آن ازدواج و ارث و حرمت خون، محقق م يزيو اسالم، چ ،قلب باشد

؛ 133، ص31تا، ج  ي، بيمجلس)مان، شراکت ندارد ياسالم، با ا يول ،ک استيشر ،با اسالم ،مانيا

 .ستهمراه ا ياست که با عشق قلب ينفسان يتيفيمان، کيپس ا. (233ص هـ ق،1414 ،يبحران

ک قلب ي، يخداوند، در هر وجود راي، زرش دو عشق متضاد را ندارديت پذيقلب انسان، ظرف

 يهاارزش و است که عشق به خدا ي، مؤمن کسنظرن ياز ا. (4/ احزاب) شتر قرار نداده استيب

به معشوق  يحرمتيو ب ،قلبش را فراگرفته است جز آنروزه و  ،، نمازيصداقت، پاک مانند ياله

متضاد با  يرو، هرگز عشق معشوق نيا از .استت و ناموسش يشخص ،تيثيبه ح يحرمتيب مؤمن،
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 همةها در دل مؤمن، و هنگام تعارض عشق رديگينم يدر قلب مؤمن جا ياله يهاخدا و ارزش

کند و عشق به خدا، ي، فدا مياله يهاعالم و ارزش ي، خدايقيها را در راه معشوق حقعشق

 .(131/ بقره)در قلب مؤمن است ها ن عشقيباالتر

 (محورو نه رابطه)محور ضابطه يامتاهلل را  مجادله، امت مؤمن حزب ةسور 22ة يخداوند در آ

در مقابل عشق به  يويدن يهايح وابستگي، در ترجزين توبه ةسور 24و  23ات يآدر . کنديم يمعرف

 يرا برا يشکنميو حر يتمگردهد و حکم سي، هشدار مين الهيو فرام (ص) خدا و رسول خدا

 .کنديآنان صادر م

 يهابا ارزش يويدن ينفسان يهايمان، هنگام تعارض وابستگيا يفيشود امر کيمالحظه م ،پس

 که با شهادت يحد، هنگامن رو در جنگ اُياز ا .شوديشکار مآارش يخورد و عي، محک مياله

القلب و ضيوابستگان مر يها ، اعتراض(ص) رامبيافراد متمرد از فرمان پ شدنِ ا کشتهيمجاهدان 

باال گرفت، خداوند ( ص) امبرير پينسبت به چند و چون جنگ و تدب ،حدمتمرد از جنگ اُ منافقِ

 .(133/ نآل عمرا) «... مانيتر بودند تا به اکيآنان در آن روز به کفر نزد»: فرمود

 يان، و هنگام حوادث مختلف، فزونمان، در طول زميشود که ايآشکار م يگريد ةنجا نکتياز ا

د، به دور از ياحراز پست جد يهان، و در زمانيدر فواصل مع ديبا رو، افراد نيا از .دارد يو کاست

کس، افراد توانمند و ر عو بشود آنان بسنده ن ةرف سابقو به صِ شوندمجدد  يابي، ارزضحب و بغ

 ،افته باشنديمان ياد اياند، ممکن است ازدنداشته يخوب ةدور، سابق يزمان ةکه در فاصل يمتخصص

 -ياسيحساس س يهاپست بارةالبته در .ابدييمجدد آنان، ضرورت م يابين صورت، ارزيدر ا

 .دکراز آن غفلت  ديکه نبا است،ه يشرط اول ،مانيا ي، تداوم و فزونياجتماع

دار و عدم لهئمس ن است که رفاقت با افراديشود، ايفه معلوم ميشر ةيکه از آ يگريدة نکت

آنان با  يمان، بلکه، همترازياز ضعف ا يگريدة نسبت به افکار و اعمال آنان، نشان يريگموضع

 .شوند ين و مؤمن تلقين افراد، خود، متديظاهر، ا گر چه بهاست، ا شکنان تبهکارميستمگران و حر

نشِ يت و گزيص صالحيخدر تش ياب نظام اسالميارز ينهادهابارها است که  ييمعنا ،ن نکتهيو ا

، يمانيو ا يت معرفتيعقالن يهاگر نشانهياز د( ع) يطبق فرمودة امام عل. اند کردهاز آن غفلت  افراد
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 ،2331 ،2333ح، 1333 ،يآمد)است  يت به قضا و قدر الهي، و رضاينگرو عاقبت يشيدوراند

 . (141ص هـ ق،1331 مان،يحسن بن سل ؛4311

 (انتيمراتب د) يعمل يهابه ارزش التزام ؛يعمل تيعقالن( ج

، يت اسالميريمراتب مد سلسله ژهيو به، ياسالم يکارکنان نظام جمهور يافراد صالح برا نشِيدر گز

ها، زان التزام بدانيها، و احراز م ، و التزام به آنيعمل يها، توجه به ارزشيت عمليعقالن نةيزمدر 

 .دارد ين، ضرورت روشياشتغال دولت در افراد داوطلبِ

م، سه مرتبه يدر قرآن کر. استانت از منظر اسالم ي، ناظر به مراتب ديت عمليمبحث عقالن

 :ف شده استيتعر ينيالزامات د

 .دهديم تذکر را يحقوق -يفقه الزامات به تلبس که: نيمسلم انتيد .1

 .دارد نظر نيمسلم الزامات بر عالوه ،ياخالق الزامات به که: نيمؤمن انتيد .2

 .نظر دارد نيمؤمن و نيمسلم الزامات بر عالوه ،يعرفان الزامات به که: نيحسنم انتيد .3

ا و ير دنيخ يبرااما  ،ح دوم و سوم است و سطح اول، الزم استو، سطينيالزامات مطلوب د

  .کنديت نميآخرت کفا

  .م داديح خواهيادشده را توضيموارد حال 

 يحقوق -يالزامات فقه ؛نيانت مسلميد

دارد؛ و  يحقوق -ين مرتبه، نظر به الزامات فقهيا .اسالم است ة، مرتبينيالزامات د ةحداقل مرتب

ک يانت، در ين سطح از ديا .رديگي، واجبات و محرمات، و صحت و بطالن امور را دربرمشرعاً

ت، منافق را شامل يالقلب، و در نهاانه، افراد مريضي، در مشدهبه احکام، آغاز  وستار، از مقيدِيپ

ر يتعب. عموم جامعه است يبرا ادشدهي ن مواردييه، تبيعمل يهارساله همتِ ةعمده وجه .شود يم

 راي، زکنديت نميضرورت دارد، اما کفا ،ن مرتبهيآن است که ا يايحجرات، گو ةدر سور ياله

: قالت األعراب» :رديگيرا دربرنم يمان قلبيو هنوز عشق و ا در نظر دارداسالم را  يرش ظاهريپذ

 .(14/ حجرات) «قلوبکم يمان فيدخل اإليأسلمنا؛ و لما : لم تؤمنوا؛ ولکن قولوا: آمنا؛ قل

ندارد و واجب  يلت نماز، ضرورتيت وقت فضين مرتبه، حضور قلب در نماز و رعايدر ا
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ه ياول يش از واجبات ماليو ب ک صفحه قرآن بخواندي يعمر خود، حت همةست فرد مسلمان، در ين

انت، ين سطح از ديدر ا .ستيبر عموم ن يگريد ةياول يه، واجب ماليات و فطرزک ،خمس مانند

ست که عموم زنان، زحمت غذاپختن و يو واجب ن ندارد ي، وجوبيف مادريت وظايرعا

است که موظف است عالوه بر نفقه، تدار   و شوهر گر را به خود بدهنديشستن و امور د لباس

را  ياست دست درماندهين مرتبه واجب نيدر ا. دار شودده، عهييتنها به ،را خود ادشدهيامور 

 . ...رد و يان پذيتا کارش پا يکن يدگيرس يادار بعد از وقتِ يرجوع تا قدر و به کار ارباب يريبگ

، رشد يبه الزامات اخالق يياعتنا يب، و يحقوق -يرف به الزامات فقهصِ يشود اتکايمالحظه م

 و اتفاقاً .اندازديبه خطر م يو اجتماع ي، اداريوابط خانوادگرا در ر يسالمت انسانو  يفرد

ن سطح ي، اگر تنزل به اخصوصاً .ز در افراد کاهش خواهد داديها را نالتزام به حداقل ةزيمرور، انگ به

 يبه سو يان جامعهي، چنطبعاً. صادر شود يانت اسالميران و پرچمداران ديانت، از مدياز د

 .ديرا نخواهد د يخرواو  يويسعادت دن يهرگز رو آورد و يم يرو انهيفردگرا يخودخواه

مان، و الزامات ياز عشق و ا ين، دوريانحطاط مسلم ياز علل اساسشود  يمعلوم من، يبنابرا

، (ص) امبر اسالميبعد از رحلت پ طور که همان .استآن  ةياسالم، و اکتفا به ظواهر اول ياخالق

ز ين( ع) رمؤمنانيام اندور آورِ رتيح يهاگرفت و تالطم يشکل عاد ،ين فاصله و دوريآرام، ا آرام

 .ها به حضرتش ندادگرفته از ارزش فاصله ةرا در جامع ياخالق يهاارزش کردنِ نهيفرصت نهاد

اکار و منافق بودند ير ييهاز حکومتين( ع) خ مسلمانان بعد از امام حسنيتار يهاحکومت ةعمد

 .اندنيها چن آن ز اکثرينه کردند و اکنون نين نهاديمسلم ةر جامعا و نفاق را ديو فرهنگ ر

 يحقوق -يد که به حداقل الزامات فقهندهيل ميماردالن تشکي، اکثر جامعه را بيين فضايدر چن

عهده  ، منافقان و سنگدالن برن افراد را طبعاًيالزم را نخواهند داشت و زمام امور ا يبنديز پاين

 ،انزوا و تنگنا قرار خواهند گرفت ،تيبه احکام، در اقل دِيط، گروه مقين شرايدر ا .خواهند گرفت

و » :دگارشان نائل شوندراند تا به لقا پروتا چه رسد به مؤمنان و محسنان، که دائم در رنج و عذاب

 .(3 ةخطب ،1331 ،يرضديس) «ربه يلقي يها مؤمن حتيکدح في

 ،کشانديمسلک، جامعه را به انحطاط مين اعرابيمدر سطح مسل ينيتمرکز و اکتفا به ظواهر د»
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اسالم در  يمتعال يهاارزش يپس، جهت تجل .رانديه ميقت اسالم را به انزوا و حاشيو روح و حق

 .ستين ي، هرگز کافيول ،، و عمل بدان الزم استيحقوق -يجامعه، شعار و دعوت به الزامات فقه

باالتر  ،انت را از حداقل الزاماتيف است که سطح ديکلران، تيدر ا يت نظام اسالميبر حاکم ،لذا

 . «اسالم، همت گمارند ياخالق يهاکردن حداقل ارزش نهيبرند و به نهاد

که ، است يحقوق -يبه همراه الزامات فقه يمانيا -يالبالغه، همان الزامات اخالق فرهنگ نهج

 يکاف يول ،ه الزم استيعمل يهااکتفا به رساله. ديرس يروزيبه پ يبر اساس آن، انقالب اسالم

ن، انقالب ين سطح تدياز ا يول ،داشتند يحقوق -يد فقهيتق ياريز بسيقبل از انقالب ن .ستين

انقالب  که يانتين مطلب است که با همان سطح از ديمقصود از نشدن، ناظر به ا .شکل نگرفت

ن سطح الزامات، به رکود يتنزل از ا .مملکت اداره شود ديشکل گرفته است، با همان سطح، با

همان »، ياصطالح طلبگ به. خواهد شدمنجر دن انقالب يرس بستو به بن يماندگها، و عقبارزش

  .«ريه خواهد بود؛ و ال غيعلت محدثه، علت مبق

 يحقوق -يالزامات فقه+ يالزامات اخالق ؛نيانت مؤمنيد

دهد که در يمؤمنين را تذکر م، سطح تعهد يحقوق -يالزامات فقه همراه با يالزامات اخالق

ت يو در وضعرد يگيرا دربرم يتيو حاکم يانت همة کارکنان بخش دولتيت مطلوب، سطح ديوضع

ن الزامات، يا .نظر دارد( يو نظام يادار) يو اجراي يمديريت فرهنگ يني، به سطح الزامات ديعاد

ان زن و مرد يلزامات مشتر  ما ة، و در دو حوزيو فوق انسان يانسان يدر دو سطح، الزامات شرع

 .مؤمن، و الزامات مختص زن مؤمن مطرح است

 زن و مرد مؤمن يالزامات مشترک عموم

 :ن قرار استيات بديمان با توجه به آياهل ا يهايژگيحداقل و

اهل . 3، اهل صبر. 1، اهل مشورت. 4، اهل انس با قرآن. 3، اهل طهارت. 2ه، اهل صلو. 1

        ،اهل انفاق. 3، از جاهالن يرياهل عذرپذ. 1، هل عذر و اعتراف به گناها. 3، ز از گناهيپره

اهل عفت و حف   .14، ياله ةت صليرعا. 13، يدارامانت. 12، به عهد يوفا. 11، صداقت. 11

 .انتقام از ستمگراناهل . 13ازمنکر، و  يمعروف و نه امربه اهل. 11 ناموس،



   412                                                                           1315بهار ، 1، شمارة 14دورة ، يت فرهنگ سازمانيريمد 

 

 : استده شان يل بيات ذيها در آيژگين ويا

-21/ ؛ رعد113 و 112، 31/ ؛ توبه33/ اعراف؛ 131، 13-13/ عمران آل؛ 121، 41، 3-2/ بقره) 

/ معارج؛ 33-43/ يشور؛ 33/ ؛ زمر23/ فاطر؛ 31/ ؛ احزاب13-13/ ؛ لقمان1-11/ مؤمنون؛ 13

 . (1-3/ ماعون ؛42-44/ مدثر؛ 21/مزمل؛ 31-13

 :است 3به شرح شکل مان، يل احداقل الزامات اه يکل يالگو: ميخالصه کن
 

 

مردان مؤمن يعمل يالزامات عموم يکل يالگو .3شکل   

 الزامات
 عمومی 

 مردان مؤمن

اهتمام به 
انس دائم   نماز

 با قرآن

 دائم الطهارت

اهل 
 مشورت

 اهل انفاق

اهل  عفت و 
 حفظ ناموس

اهل صبر 
 و استقامت

اهل پرهیز از 
گناه، و عمل 

 به واجبات

اهل عذر و 
اعتراف به 
 خطا و گناه 

اهل انتقام 
 از ستمگران

اهل 
امربه معروف و 

 نهی ازمنکر

اهل 
عذر پذیری 
 از جاهالن

رعایت 
 صلة الهی

وفای به 
 عهد

 امانتداری

 صداقت
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 ياصالت و سالمت خانوادگ ؛زن و مرد مؤمن يالزامات مشترک خانوادگ

، نيحرمت به والد. 2، ينهادپا . 1 :است ي، ناظر به چهار محور اساسياصالت و سالمت خانوادگ

 .و فرزندانحرمت به همسر . 4، و تأهل سالم. 3

ن را نگه ي، حرمت والديکه در روابط خانوادگ ياز منظر قرآن کس شود که يد مينجا تأکيدر ا

کند،  را قطع ، پدر و مادرژهيو به ،حسنه با بستگان ةاست و اگر رابط يدارد، عنصر نامطلوبينم

 .شده است که محروم از رحمت خداست يملعون معرف

ت احراز پست افراد يصالح يبرا ياريز منظر اسالم، معز ايفرد ن يخانوادگ سالمت سلو ِ

است،  يغضب و لعنت اله ،که مستحق قهر يآخر، وجود .ده گرفتيتوان آن را ناديو نم است

 .خواهد رساند يبه سازمان و نظام اسالم ير مطلوبيچه خ

 يفرد برا يتيت شخصيصالح يابيمهم در ارز يز شاخصيسالمت سلو  با همسر و فرزندان ن

ط يدر مح يشوند؛ وليم يمطلوب تلق يافراد ارزش ،ط سازمانيدر مح يبعض ،بله .استسازمان 

، يتياز ضعف شخص يادرجه بهن افراد يا ،در واقع .مناسب ندارند ينيو د يخانه، سلو  انسان

د ياست که با يب بزرگي، عيارشد نظام اسالم يهاتيريمد يهاسمت يبرا ژهيو بهکه  ،گرفتارند

 .کردتوجه  بدان

 
زن و مرد مؤمن ياصالت و سالمت خانوادگ يکل يمحورها .4شکل   

اصالت و 
سالمت 
 خانوادگی

 پاک نهادی

حرمت به 
 والدین 

 تأهل سالم

حرمت به 
همسر و 
 فرزندان
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 :ن خواهد بوديمطلوب مردان مؤمن، چن يت عمليعقالن يپس، الگو
 

 
 

 مطلوب مردان مؤمن يت عمليعقالن .5شکل 

ت توان يزان صالحيزدن و احراز م مهم در محک يز شاخصين «ت منزليرير و مديقدرت تدب»

، در طول ژهيو به. استجامعه  ياسيس يهاتيريمد ژهيو بهها و سازمان يت آنان برايرير و مديتدب

، و نفوذ يخانوادگ يازهاين يبرا يادار يها تياستفاده از موقع ، سوءيپنج سال انقالب اسالم و يس

 يهايخوارها، و رانتدن به مطالبات نامشروع در سازمانيرس ير برايبستگان در شخص مد

را به  يها و صدمات بزرگبتي، چه مصينظام اسالم ي، در سطوح باالژهيو بهران، و يدبستگان م

 .دکرل يتحم يبه نظام اسالم يمملکت و اعتماد عموم

ر با ما يهمواره زب: فرمودي، مکرر م(ع) مؤمنان ريام» :آموز است، عبرت«ر بن عواميزب»سرنوشت 

 .(413 ، حکمت1331، يدرضيس) «ت بود؛ تا آنکه فرزند شومش بزرگ شدياهل ب

 مانند)اند  نقل کرده عه و اهل سنتياز منابع ش ياريان را بسين بيا مانندالبالغه،  عالوه بر نهج

در اسد  ير جزريابن اث ؛411، ص1، جع المودهينابيدر  يقندوز ؛113، صصدوق در خصالخ يش

 هتذکردر  يبط ابن جوزس ؛313، ص3، جعابيابن عبدالبر در االست ؛243و  132، ص3، جالغابه

 (.11، ص3و ج 33، ص4، ج133ص2، جالبالغه د در شرح نهجيالحديابن اب؛ 31، صالخواص

ز در يزان منحرف انسان را نيبلکه همسر و عز ،به فرزندان منحرف اختصاص ندارد ان معنيا

از همسران و  يد؛ بعضيامان آوردهيکه ا يکسان يا» :ديفرمايم ميقرآن کر نهيزمن يدر ا ،رديگيبرم

ست که اموال ين ني؛ جز ا... دياط کنيد و احتيفرزندانتان دشمن شما هستند؛ پس، از آنان برحذر باش

/ تغابن) «م در نزد اوستين خداست که اجر عظيامتحان بزرگ شما هستند؛ و ا ةيتان ماو فرزندان

11-14). 

الزامات عمومی 
 اهل ایمان

الزامات اصالت 
و سالمت 
 خانوادگی

عقالنیت عملی 
مطلوب مردان 

 مؤمن
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 ديو نبا ،افراد است يم خصوصيحر ،يمسائل خانوادگ: نديگويکه م ين سخن بعضيپس، ا

 :رايز ،تأمل است ستةيشا ،بدان پرداخت

بروز  يوقت يول ،م خانواده بروز نکنديرون از حرياست که ب ييتا جا يم خصوصي، حراوالً -

 يهاپست ژه،يو بهاشتغال و  ي، براياحراز سالمت خانوادگ يبراق يتحق ،دا کرديپ يخارج

 .دابيي، ضرورت مياسيو س يحساس دولت يتيريمد

، وابستگان و افراد مرتبط انجام ق مصاحبه با خانوادهيق از طرين تحقياز ا ي، بخشاًيثان -

 .افراد يم خصوصيرمتعارف به حرينه از راه ورود غ ،رديگ يم

ر، يفرد مد کِياز عملکرد وابستگان نزد دينبا ،زيت نيريبه هر حال، بعد از احراز پست مد

و نظام  يمتوجه سازمان دولت ياق، مفسدهين طريبادا، از اتا م کردران ارشد، غفلت يمد ژهيو به

 .شود ياسالم

ت يري، مدژهيو به، ينظام اسالم يران دولتيعملکرد وابستگان مد روشن است،ن مطلب، يل ايدل

رو، خداوند  نيا از د،دار يارتباط تنگاتنگ ،ر و اعتبار نظاميارشد در نظر جامعه، با عملکرد مد

سن عمل، ط حُين شدت عمل با تخلفات وابستگان، و شدت حرمت آنان در شرايل ايدل: ديفرما يم

ا نساء النبيّ لستنّ کأحد ي» :ديستيجامعه ن يزنان عادة ، شماها در رتبين است که از نظر اجتماعيا

 .(32/ احزاب)« ... من النساء

 يآثار اجتماع يرسبر مکررِ ةو تجرب ،دارديپرده برم ياجتماع يعيک امر طبي، از يان الهين بيا

ن يا ،پس .کند يمد يکأت ان معنيبر ا يروشن به ،يدانيم ةران و وابستگان آنان، و مطالعيعملکرد مد

تصور  يبعض طور که همان ،داشته باشد (ص) امبريست که اختصاص به زنان پين ييامر، معنا

 يمنتسب شود، تسر ين و نظام اسالميبه د يکه عملکردشان به نحو يکسانهمةبلکه به  ،اند کرده

ک او قرار ي، و وابستگان نزدين کسان، رهبر نظام اسالميرو، در صف مقدم ا نيا از .کنديدا ميپ

بعد،  ةدر رتب .ت برخوردار استيو مرجعپُست  ن قدرتيکه در رأس نظام، از باالتر دارد

را  هر دوا ي، تيو مرجعپُست ک آنان قرار دارند که قدرت يو بستگان نزد يمنصبان روحان صاحب

، بعد، طبعاً ةدر رتب .ارنددت يکه قدرت مرجع ،باشنديت تراز اول ميبعد، روحان ةدر رتب. دارند
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شرط اصالت  يکل يالگو ،پس. ست برخوردارندباشند که از قدرت پُيم يرروحانيران ارشد غيمد

 .است 3به شرح شکل  ريمد مردان مؤمنِ يو سالمت خانوادگ
 

 

 

 ريمردان مؤمن مد ياصالت و سالمت خانوادگ يکل يمحورها .6شکل 

که در  کردشتر تأمل يب يقدر ديبا ه،ت خانواديريت زنان، در اجتماع و شرط مديريمد نةيزمدر 

 (.113-233، ص1312پورفر، ينق: ن بحث ر يشتر از ايب يآگاه يبرا)گنجد ين مقال نميا

 يالزامات عرفان ؛ن و احسانيقيانت اهل يد

 يحقوق -يفقه و ياخالقالزامات  همراه با ين و احسان، ناظر به الزامات عرفانيقي انت اهليد

، «نيمحسن» واژة ،نيمتق نيقي به .رديگيرا دربرم يربان ي، و به تبع، علما(ع)است که معصومين 

 «نيمحسن»ا را ي، انببارهام، يقرآن کر راياست ز( ع) اطهار ةئماا و ياز انب (ع) نيناظر به معصوم

 .(121-121و  113-111 ،33- 11/ صافات) نامد يم

ـ از آن که در صدر بحث،  اند ين، همان صاحبان حکمت الهيقيا اهل ين يمحسن  ،پـس  .اد شـد ي

باشند که يم «ولوااللبابا»گر قرآن، همان يدر اصطالح دنان يا ،در آغاز بحث گفته شدطور که  همان

اصالت و 
سالمت 
 خانوادگی

 پاک نهادی

حرمت به 
 والدین 

 تأهل سالم
حرمت به 
همسر و 
 فرزندان

قدرت 
تدبیر امور 

 خانواده
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صـفات   شـتر دربـارة  يب يآگـاه  يبـرا ) ده اسـت ان شيم بيآنان در قرآن کر يبراصفت  21ش از يب

 (.213-212ص، 1333پورفر، ينق: ر اولوااللباب، 

بـه  . ، در اصطالح قـرآن اسـت  يحکمت اله ي، همان محورهايت ارزشيعقالن يکمال محورها

 ين بحـث و سـپس، الگـو   يا يکل يحات حذف شد و صرفاً الگويت صفحات، توضيل محدوديدل

 . شود يان مين بيقيو  اهل احسان يهايژگيحداقل و
 

 
يحکمت اله يمحورها يکل يالگو .7شکل   

 

  :ن شرح استيبه ا نيقياهل احسان و  يحکمت عمل يهايژگيحداقل و يالگو

حکمت 
 الهی

حکمت 
 شهودی

حکمت 
 گرایشی

حکمت 
 عملی
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  نيقياهل احسان و  يعمل يهايژگيحداقل و يالگو .8شکل 

 يبند جمع

طـور مسـتدل دفـاع شـد،      ه، بيساالرستهيبه عنوان شاخص کالن شا يت الهين مقاله، از عقالنيدر ا

شده و بعد  ي، و اِعمال اراده، معرفيت معنويسپس، کارکرد عقل در چهار محور علم، قدرت، نوران

، در دو يت الهـ يـ در ادامه، ابعاد عقالن. ح داده شدي، توضيطانياز عقل ش يز عقل رحمانياز آن، تما

در « يات حرفهيعقالن»، و يملو ع يشي، گرايت معرفتيبا سه محور عقالن« يت ارزشيعقالن»شاخة 

 ي، بررسـ يت ارزشيآنگاه، با تمرکز بر عقالن. ن شديير، تبيسه محور تخصص، تجربه، و قدرت تدب

 . تر انجام گرفتمبسوط

 

 

 

 

حداقل  
حکمت 

 عملی قرآنی

تهجد و 
 شب زنده داری

 ایثار مالی  
 به نیازمندان

 دفع 
 بدی جاهالن 

 با خوبی

عشق و 
فروتنی به 

 مؤمنان

سختگیری با 
کفار و 
 منافقان

 ایثار جان
 در راه خدا 

ایثار آبرو در 
 راه خدا
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