فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
سال اول ،شماره دوم ،بهار 1399

مراتب دینداری در آموزههای قرآنی
محمدباقر آخوندی

*

چکیده 
در اکثر پژوهشهایی که به سنجش و ارزیـابی دیـنداری در ایـران پرداختـهانـد ،از الگوهـایی
استفاده شده که در بسـتری ییـر از فرهنـگ آرمـانی اسـالم تهیـه شـده و مناسـبت کمتـری بـا
معیارهای دینداری یک مسلمان دارند .بر این مبنا ،پرسش این است کـه آیـا بـر اسـاا منـابع
دین ،میتوان الگویی قرآنی برای سنجش و ارزیابی دینداری فرد مسلمان ارائه کـرد بـا فـر
وجود چنین امکانی ،هدف این تحقیق ،استخراج الگوی سنجش دیـنداری از قـرآن مجیـد بـا
استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی ،تحلیل گفتمان و نظریه داده بنیاد است.
نتایج نشان میدهد الگویی که با این روش به دست میآید ،برخالف الگوهـای قبـل از خـود،
دارای هفت مرتبه است :مرتبه ّاو  ،دیـنداری ظـاهری .مرتبـه دوم ،دیـنداری بیثبـات .مرتبـه
سوم ،دینداری تفصیلی .مرتبه چهارم ،دینداری بیتردیـد .مرتبـه پـنجم ،دیـنداری در تضـاد.
مرتبه ششم ،دینداری خالصانه .مرتبه هفتم ،دینداری الگوشـده .ایـن مراتـب ،قابـل سـنجش
است که از ضعیفترین تا قوی ترین مرتبه در پی هم قرار میگیرنـد .ازایـنرو ،ارتقـا از مراتـب
پایینتر به باالتر ،با احراز شاخصهای مرتبه باال امکانپـذیر اسـت .توجـه بـه سـنجه مراتـب
دینداری ،نشان داد که این الگو و سنجه مربوط به آن ،از اعتبار و روایی باالیی در جامعه نمونـه
برخوردار است.
کلیدواژهگان 

قرآن ،دینداری ،مراتب دینداری ،الگوی دینداری.

* استادیار دانشگاه بیرجند:

مقدمهوطرحمسئله 
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اهمیت دین در جامعه ،باعث شـده طـی سـالیان گذشـته تحقیقـات گونـاگونی جهـت ارزیـابی
دینداری ،در سطو ،ملی و منطقهای شکل گیرد .نتایج بخشـی از پـژوهشهـای صـورتگرفته،
دینداری را رو به ضعف (پژهشکده ملی مطالعـات جوانـان1383 ،؛ ربـانیخوراسـگانی و قاسـمی1381 ،؛
شکیبا )1379 ،و بخشی آن را رو به قوت میدانند (خـدایاریفـرد و همکـاران1388 ،؛ احمـدی.)1388 ،
پ
الگوی ارزیابی اکثر پژوهشهای صورتگرفته در این حوزه ،ییربـومی و عمـدتا پرورشیافتـه در
بستری مسیحی و یهودیاند (شجاعیزند ،1386 ،ص .)47تـاکنون نگـاه بـه ایـن مـد ها ،نگـاهی
عمومیتبخش بوده و با شرایط جامعه دینی و مبانی اسـالم سـازگار نشـان داده شـدهانـد (همـان،
ص42-40؛ خدایاریفرد و همکاران ،1388 ،ص.)5
پرسش مقاله حاضر ،این است که آیا میتوان دینداری مؤمن به دین اسالم را مبتنی بر معیارهـایی
ییر از فرهنگ آرمانی اسالم ارزیابی کرد و نتیجهای درست و قابل اتکـا بـه دسـت آورد ادعـای
حداقلی این مقاله ،آن است که ارزیابی دینداری مؤمنان به هر دیـن ،بایـد مبتنـی بـر معیارهـایی
صورت پذیرد که در چارچوب آنها ،دیندار به شمار میآیند .به استناد همه شواهد تاریخی ،دینی
و فلسفی ،ادعای حداکثری این مقاله ،آن است که قرآن مجید آخـرین و کامـلترین کتـاب الهـی
است و همه آنچه پیامبران سلف برای بشـر آورده بودنـد ،یکجـا در خـود دارد .بـر ایـن اسـاا،
معیاری که قرآن برای ارزیابی دینداری ارائه مـیکنـد ،معیـار ارزیـابی همـه دیـنداران ،اعـم از:
َ
ُْ
مسلمان ،مسیحی و یهودی است .بر مبنای آیه شریفه  9سوره ا ِالسـراءَّ « ،إن هذ ا الق ْذْنن َ ْْذ
ْ
ِل َّلتي ِهي أقو ُم ،»...قرآن مجید مستقیمترین ،پابرجاترین و صافتـرین راه را در همـه حـوزههـای
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و یا حاکمیتی برای انسان فراهم میکند (طباطبـایی،1374 ،
ج ،13ص63؛ مکارم شیرازی ،ج ،12ص .)37ازاینرو ،هدف ،هدایت انسان در جامعه است که طبـق
َ
آیه یادشده ،هدایت اقوم و نتیجه آن ،رشد و تعالی جامعـه انسـانی (یـونس )57 :اسـت .بـه همـین
دلیل ،انسان بدون قید زمان ،مکان ،زبان ،قوم و یا نژاد ،مخاطـب قـرآن اسـت (ر.ک :بقـره )185 :و
هرآنچه در زندگی اجتماعی برای رشـد و تعـالی ،بـه آن نیـاز دارد ،در آن گنجانـده شـده اسـت.
بنابراین ،هدف این پژوهش به طور مشخص ،عبارت از «کشـف مراتـب سـنجش دیـنداری در
قرآن» است .مبتنی بر این هدف ،پرسشهای زیر پیگیری خواهند شد:
 .1آیا دینداری در قرآن ،دارای مراتب است
 .2در صورت مثبت بودن پاسخ ،دینداری دارای چند مرتبه قابل سنجش است

 .3مراتب دینداری ،چگونه الگوی دینداری را شکل میدهند
 .4اعتبار و روایی سنجه مراتب دینداری ،در نمونهای ّ
معرف چگونه است
چارچوبمفهومی 

پ
دین در دیدگاه جامعهشناسانی مثل :اگوستکنت ،امیلدورکیم و یا وبـر ،عمـدتا عامـل انسـجام،
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همبستگی ،رشددهنده شخصیت و جامعه و عاملی برای سالمت و سـعادت انسـان تلقـی شـده
است .از نظر آنها ،دین دارای ابعادی است که مبتنی بر آن ،الگوهای مختلفی ارائـه شـده اسـت.
(آرون ،1370 ،ص .)116الگوی مورد نظر دورکیم ،دارای ابعاد عقیدتی ،مناسکی و معاشرتی اسـت
(دورکیم ،1383 ،ص )48-47که در ُبعد عقیدتی و عمل ،با الگوی کنت اشـتراک دارد؛ ولـی از آن،
عواطف حذف شده و ُبعد معاشرتی به آن اضافه گردیده است .الگوی لئوبـا ،دارای چهـار ُبعـد:
عقاید ،عواطف ،عمل و ُبعد اجتماعی است که در آن ،همه ابعاد الگوی کنت وجـود دارد؛ ولـی
ُبعد معاشرتی الگوی دورکیم ،به ُبعد اجتماعی تبدیل شده و ُبعد عواطـف ،حـذف شـده اسـت.

الگوی لنسکی ،مبتنی بر جهتگیری دینی (شـامل راستکیشـی و عبـودیتی) و اهتمـام گروهـی
(شامل معاشرتی و مشارکتی) است (شجاعیزند ،1386 ،ص )42-40که تفاوت ماهوی با الگوهای
پیشگفته ندارد.
بنابراین ،مهمترین ابعاد دین که حداقل توسط یک صاحبنظر مطر ،و در شـرایط و نمونـههـای
گوناگون ،مورد سنجش قـرار گرفتـه ،عبارتانـد از :عقایـد یـا باورهـا ،عمـل یـا مناسـکُ ،بعـد
اجتماعی ،عواطف ،علم یا شناخت ،آیینی ،تجربی ،پیامدی ،اخالقی عمل کردن ،مـؤمن بـودن،
اهل عبادت بودن ،متشرع بودن و التزام عملی به دین.
بر اساا دیدگاه مفسران قرآن ،دین دستورعملی واقعی ،حقیقی و منطبق با ابعاد وجـودی انسـان
است که به منظور تعالی انسان و پس از تحقق در جامعه ،به الگوهای اجتماعی ،عینی ،پایـدار و
منطبق با وحی تبدیل گردیده ،همه جوانب زندگی انسان را کنتر نموده ،او را از انحـراف و کجـی
مصــون مــیکنــد (طباطبــایی ،1374 ،ج ،2ص195؛ همــان ،ج ،3ص197؛ ابنعربــی ،1378 ،ص218؛

حسنزاده آملی ،1386 ،ص .)277ازاینرو ،دین بهطورکامل در جامعه تحقق یافته ،نمونـهای عینـی و
تجربی پیدا میکند که متن و عین دین است .در این دیدگاه ،دین ،نیاز بنیادی و ّاولیه انسان اسـت
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الگوی سنجش دینداری که اگوستکنت مطر ،نمود ،دارای ابعاد عقاید ،عواطف و عمل اسـت

و همانند خداخواهی و خداجویی ،فطری و در اعماق جان انسـان ریشـه دارد .بـه همـین دلیـل،
انسان فقط با دین به رشد ،تعالی و سعادت نایل میگردد .مبتنی براین نظر ،دین نیز دارای ابعـادی
قابل سنجش است که با ابعاد وجودی انسان مطابقت دارد« .ایمان» و «عمـل صـال » ،دو ُبعـد
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اساسی و اصلی دینداری محسوب میشوند که با همدیگر رابطهای دوسویه دارند.
بر مبنای تفسیری که اکثر مفسران قرآن ،بهویژه خواجه طوسـی ،از آیـه  3سـوره «والعصـر» ارائـه
دیـن،
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کردهاند (حسنزاده آملی ،1380 ،ج ،2ص ،)308همه ابعاد مطر،شده فـوقالـذکر و مفـرو
ذیل دو ُبعد اخالق نظری (ایمان) و اخالق عملی (عمل صال ) طبقهبنـدی مـیشـوند .ایمـان،
عبارت است از «تصدیق شئ ،آنچنانکه هست» (حسـنزاده آملـی1404 ،ق ،ص)379؛ بـه عبـارت
روشنتر ،پس از حصو علم و باور ،ایمان ،تصدیق آن دو است .ازاینرو ،دارای رتبهای بـاالتر از
انسـان
علم و باور است .ایمان ،مرحلهای است که علم و باور را همزمـان در خـود مسـتتر دارد.
ِ
باایمان ،انسان باورمند و دارای شناخت دینی نیز به حساب مـیآیـد .از ایـن جهـت ،همـه ابعـاد
نظری دینداری (عقاید یا باورها ،علم یا شناخت ،مؤمن بودن) ،ذیل «ایمان» جای گرفتـه ،قابـل
سنجشاند .دومین ُبعد دین با استفاد از تفسیر سوره مزبـور« ،عمـل صـال » اسـت کـه عبـارت
است از« :رفتار بر مبنای ایمان» .بنابراین ،ایمان ،مقدم بر عمل صال میباشد .ایمان با هرنـوع و
پ
شدتی ،لزوما در عمل ظاهر میگردد .از سویی دیگر ،عمل صال نیز ایمان را تقویـت و توسـعه
میدهد .ازاینرو ،رابطه آن دو با هم ،رابطهای دوسویه و الزم و ملزومی است .از دیگرسو ،عمـل
صال  ،دایره وسیعی را شامل میشود و همه اعما  ،عواطف ،احساسات ،مناسک و هرچیـزی را
که در واقعیت خارجی ظاهر میگردد ،شامل میشود .پس ،تمام ابعاد عملـی دیـنداری شـامل:
عمل یا مناسکُ ،بعد اجتماعی ،تجربه دینی ،عواطف ،آیینی ،پیامدی ،اخالقی عمل کردن ،اهـل

عبادت بودن ،متشرع بودن و التزام عملی به دین ،ذیل عمل صال  ،به عنوان دومین ُبعد دیـنداری
پ
جای میگیرند .نکته مهمی که در دیدگاه مفسران قرآن وجود دارد و تقریبا در هیچ نظریهای بـه آن
اشاره نشده ،مراتب دینداری است .در این دیدگاه ،دیـنداری دارای هفـت مرتبـه قابـل سـنجش
تجربی است .یکی از برجستگیهای این پژوهش ،بر سـایر نظریـات در پیشـنهاد شـاخصهـا و
پ
نهایتا سنجههای قابل اندازهگیری برای مراتب دینداری است.

مراتبدینداری 


در آیه  19سوره احقاف 1و آیه  10سوره فاطر ،2دینداری بـه شـکل مراتبـی معرفـی شـده اسـت.
َّ

ْ

ْ

همچنین ،در آیه  106سوره یوسف« :وما َُؤ ِم ُن أ ْكث ُْ ُهم ِب َّالل ِه ِإَّل و ُهم ُّمش ِذْ ُكون» و آیـه  4سـوره
ُ

ا

ْ

ُ َّ
ُ
ْ ُ
َّ
َّ
ْ ُ
ذان ِْ ْم» ،تأکیـد شـده
وب ٱلمؤ ِم ِنين ِليزدادوا ِإَمذذنا مذ ِإَم ِ
فت « :هو ٱل ِ ى أنزل ٱلس ِكينة ِفى قل ِ

بعضی دینداران درحالیکه مؤمناند ،مراتبی از شرک را نیز دارایند؛ به نحوی که مـیتـوان ایمـان
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آنها را از نظر ضعف و قوت درجهبندی کرد .بر این اساا ،دینداری ،سیا است و قابلیت رشـد
کنشهای اجتماعی ،از محدوده آن خارج بمانند؛ بلکه حقیقتی دارای مراتب است که همه افـراد
جامعه دینی را با دامنه کنشهای متنوع دینی دربرمیگیرد .ازاینرو ،دینداری دارای مراتبـی اسـت
که در مراتب پایین ،ایمان با ناخالصی همراه اسـت؛ ولـی بهتـدریج بـا رشـد و ارتقـای رتبـه ،از
ناخالصیها کاسته میشود .رتبهبندی دینداری ،هم متناسب با ظرفیت شخصیتی و ادراکی افـراد
پ
و هم متناسب با نوع ،میزان و تنوع تأثیرپذیری از دین شکل میگیرد؛ مثال برخـی مفسـران ،کلمـه
«مستضعفین» را در آیات قرآن مربوط به افراد و گروههایی میدانند که در اثر کاستیهای مختلف
جسمی ،روانی یا موانع اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی ،حقیقت اسالم برایشـان آشـکار
نشده و از گرایش بدان بازماندهاند و یا امکان پایبنـدی بـه آن را نیافتـهانـد (طباطبـایی ،1374 ،ج،15

ص58-51؛ مکارم شـیرازی ،1374 ،ج ،4ص .)188-184پس ،مراتب دینداری ،قابـل انکـار نیسـت.
مراتب دینداری را از دو منظر میتوان توضی داد:
الف.مراتبدینداریبانگاهعام 

از یکسو ،مراتب دینداری مبتنی بر یکایک آیههای قرآن توضی داده میشود که امکان سـنجش
تجربی آن وجود ندارد؛ اما از سوی دیگر ،مراتب دینداری با نشـانههـایی قابـل مشـاهده ،تبیـین
میشود که میتوان به صورت تجربی آن را انـدازه گرفـت .اگـر بتـوان بـه جنبـه نخسـت مراتـب
دینداری نگاهی مختصر داشت ،الزم است به دو روایـت از پیـامبر اسـالم
توجه نماییم .پیامبراکرم
ٍّ

میفرماید« :من شهر حکمت هستم ».در ادامه« ،شهر حکمـت» را

ُ ْ

ٌ

ِّ

َ

َ

َ

ْ َ

َ َُ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ
ِّ َ
ون».
مما ع ِملوا و ِلیوفیهم أعمالهم و هم َل یظلم
َ « .1و ِلکل َد َر َجات
َ

ُ ْ َ

َّ

و امـام علـی

ْ

ُ

َ

 ...« .2إل ْیه َی ْص َعد الکل ُم الا ِّی ُب َو ال َع َمل َّ
الص ِل ُح َی ْرف ُع ُه». ...
ِ ِ

مراتب دینداری در آموزههای قرآنی

یا تنز رتبه را دارد .ازاینرو ،حقیقی ثابت و الیتغیر نیست تا بخشی از افراد جامعه بـه دلیـل نـوع

به بهشت ترجمه مینماید و خطاب به امیر مؤمنان

مـیفرمایـد« :ای علـی تـو «بـاب» ایـن

بهشت هستی ».پیامبر در ادامه نیز میفرماید« :هرکسی قصد ورود به بهشت را داشته باشد ،بایـد
از «باب» آن که تو هستی ،وارد شود؛ وگرنه ورود به آن امکانپذیر نیسـت ».قـرآن نیـز در ابتـدای
ُ
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ْ ْ ْ
كذيم» .بـر اسـاا تفسـیر پیـامبر اکـرم
نن الَ ِ
سوره یاسین ،خود را حکیم میداند؛ «و القذْ ِ

،

«حکمت» عبارت از بهشت است .پس ،مبتنی بر این تفسیر ،قرآن ،بهشت است کـه «بـاب» آن
هم علی

است؛ چون بر اساا ابتدای سوره یس ،قرآن حکـیم اسـت و «حکمـت» ،بهشـت

سال اول ،شماره دوم ،بهار 1399

است و پیامبر

« ،شهر حکمت» است .در نتیجه ،میتـوان گفـت قـرآن بـا پیـامبر

اتحـاد

وجودی دارد .این موضوع ،از سایر آیات و روایات نیز قابل استفاده است کـه علمـای اسـالمی از
آن با این عبارت که «قرآن ،صورت کتبیه انسان کامل است» ،یاد کردهاند (حسنزاده آملی.)1388 ،
از این روایت و آیه شریفه میتوان نتیجه گرفت که رسو الله

 ،آینه تمامنمای قـرآن و بـه تعبیـر

امیرمؤمنان « ،قرآن ناطق است»؛ به عبارت دیگر ،دین و دیندار ،با همدیگرنـد و ایـن ،همـان
تعریفی است که از دین در ابتدا ارائه شد .بر این اساا ،هرکس به هر میزان حکیم (قرآن) باشـد،
به همان میزان ،بهشت است .اگر فرد ،عامل به آیات الهی شد ،در حقیقـت ،بـه میـزان عاملیـت،
خود قرآن خواهد شد .امیر مؤمنان
ِ

در روایتی ،درجات بهشت را به عدد آیات قرآن ذکر نموده

است (شیخ صدوق1404 ،ق ،ج ،2ص .)628بنابراین ،هـرکس بـه میـزان عاملیـت بـه آیـات الهـی،
بهشت میگردد؛ اما ازآنجاکه قرآن  6666آیه دارد ،آیا درجات بهشت هم همـین مقـدار اسـت
در پاسخ باید گفت :قرآن را عوالم متعددی است که یک عالم آن ،قرآن مکتوب اسـت و مـا آن را
روی دست میگیریم و قرائت میکنیم؛ اما در حقیقتِ « ،إ َّن ِل ْل ُقر ِ
آن َظ ْهررً ََ ََ ْْار ََ ِل َط ْْ ِار ِ ََ ْْرٌ
ْ
ِإلَى َس ْط َع ِة َأ َْ ٌُْ» (ابن أبی جمهور ،1405 ،ج ،4ص  ،)107یک آیه قرآن برای یک شـخص ،روزنـهای

است و همان آیه ،برای دیگری ،دروازهای و برای سومی ،جهانی و برای چهـارمی ،جهـانهـایی؛
تا بینش و قابلیت و قوه هاضمه کسانی که در کنار این سفره نشستهانـد ،چـه انـدازه باشـد .پـس،
همانگونهکه خداوند سبحان ییرمتناهی است ،آثار و کلمات او و کتاب او نیز ییرمتنـاهی اسـت
(حسنزاده آملی .)1388 ،ازآنجاکه دینداری از نظر قرآن بر مبنای تسـلیم بـودن همـراه بـا یقـین در
برابر اراده الهی و عامل بودن به آیات قرآن تعریـف مـیشـود ،میـزان تسـلیم بـودن در برابـر اراده
تشریعی خدا ،مراتب دینداری را مشخص میکند؛ به بیان دیگر ،هرکس به هـر میـزان عامـل بـه
آیات قرآن گردد و تشبه به آنها پیدا نماید ،به همان میزان دیندار است .ازاینرو ،از ایـن دیـدگاه بـه

دلیل بینهایت بودن بطون آیات قرآن ،مراتب دینداری نیز نهایت ندارد.
ب.مراتبقابلسنجشدینداری 

ُ
بر اساا تحلیل محتوای کیفی ،کدگذاری و طبقهبندی بخشی از تفاسیر آیات که در ذیل میآید،

میتوان برای دینداری مراتب قابل اندازهگیری در نظر گرفت .گاهی رتبهبندی دیـنداری ،مربـوط
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به ظرفیت شخصیتی و ادراکی افراد و گاهی مربوط به نوع ،میزان و تنـوع تأثیرپـذیری از پیـام دیـن
پ
میشود؛ مثال برخی مفسران در تفسیر آیههایی که در آنها کلمه «مستضعفین» بـهکار بـرده شـده،
یا موانع اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی ،حقیقت اسالم برایشان آشکار نشده و از گرایش
بدان بازماندهاند و یا امکان پایبندی به آن را نیافتـهانـد (طباطبـایی ،1417 ،ج ،15ص58-51؛ مکـارم و

دیگران ،1374 ،ج ،4ص.)188-184
در نمونههایی دیگر و از جمله آیه  106سـوره یوسـف ،بسـیاری از مـردم ایمانشـان بـا مراتبـی از
«شرک» (به معنای ناخالصی) ،همراه است (سـلیمی .)1388 ،در هـر صـورت ،اینکـه دیـنداری
دارای مراتبی است ،از آیات و روایات بسیاری استفاده میشود و قابل انکار نیسـت .نکتـه جالـب
در این موضوع ،آن است که گوناگونی این مراتب و فاصله میان آنها ،به حدی است که گاه افرادی
که در یک مرتبه از مراتب دینداری قرار میگیرنـد ،از درک مرتبـه آنـانی کـه در مراتـب بـاالتر یـا
پایینتر دینداری قرار گرفتهاند ،ناتوان میمانند و گاه رفتارها ،گفتارها و حتی باورهای آنهـا را ییـر
دیندارانه میبینند (سلیمی .)1388 ،این موضوع ،از احادیث نقلشده از معصـومان

نیـز قابـل

اســتفاده اســت (کلینــی ،1365 ،ج1و ،2ص401؛ همــان ،ص42؛ همــان ،ج ،1ص45-44؛ همــان ،ج،8
ص522، ،334؛ صــدوق ،1403 ،ص .35، ،354ب ـرای تحلیــل شــارحان ،ر.ک :مجلســی ،1404 ،ج،66
ص167-164؛ همان ،ص281-277؛ فیض ،1406 ،ج ،4ص129؛ مازنـدرانی ،1421 ،ج ،8ص137-132؛

همان ،ج ،12ص .)472بنابراین ،دینداری ،دارای مراتبـی ییرقابـل انکـار اسـت؛ امـا آنچـه جـای
بررسی دارد ،این است که آیا برای همه مراتب دینداری ،شاخصها و نشانههای قابل سـنجش و
ارزیابی در آیات قرآن پیدا میشود که در ادامه ،مورد بررسی قرار میگیرد.

مراتب دینداری در آموزههای قرآنی

معتقدند :این مفهوم ،دربردارنده گروههایی هستند که در اثر کاستیهای مختلف جسمی ،روانـی

َ َّ َ ْ ُ ْ
ُُ ُ
ُ
ّ
م» 
وبک ْ 
مرتبهاول:دینداریظاهری؛«لمایدخل ِ
ِاْلیمان ِفيقل ِ

با توجه به آیه  14سوره حجرات ،1ابتداییترین و ّاولین مرتبه دیـنداری ،بـا اقـرار بـه «شـهادتین»
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تحقق مییابد .هرکس به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر اسـالم اقـرار کنـد ،داخـل در گـروه
مسلمانان شده ،از تمام حقوق آنها در جامعه دینی ،برخوردار میشود و کسی ّ
حق تعر به او را
ندارد (طباطبـایی ،1374 ،ج ،1ص458-456؛ امـام خمینـی ،1384 ،ص .)32دیـنداری در ایـن مرتبـه
سطحی ،متزلز  ،ظاهری و مصلحتی است و به عبارت آیه شریفه مزبور ،هنوز ایمـان وارد قلـب

سال اول ،شماره دوم ،بهار 1399

نشده است .به دلیل مصلحتی بـودن و ظـاهری بـودن دیـنداری در ایـن مرتبـه ،دیـن در فراینـد
جامعهپذیری ،درونی نشده و به همین جهت ،کسانی که در این مرتبه از دینداری قرار میگیرنـد،
در معر

بروز هرگونه کجی و انحرافاند و دینداریشان نه تنها مصـونیتبخش نیسـت کـه بـا

احتما بروز نفاق در این مرتبه ،انحراف و کجرفتاری شخص نیز افزایش مییابد.
ّ
هایمرتبهاولدینداری 
برخیشاخص

؛

ـ شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر اسالم
پ
ـ رعایت ظواهر دین در جامعه و نه لزوما در زمان تنهایی؛
ـ خودداری از گناه علنی به تناسب فشارهای اجتماعی؛
ـ بروز رفتارهای منافقانه به تناسب فشارهای اجتماعی؛
ـ رعایت نکردن ظواهر دین در شرایط سخت و دشوار؛
ـ تسلم نبودن قلب در برابر اراده الهی؛
ـ افزایش انحراف پنهانی به هنگام تشدید فشارهای اجتماعی.

ُ ْ ُ ََ ْ
َّ َّ
ُ ْ ُ ََ ْ ُ
الذ َ
وا» 
ین َء َامنواث َّمکف ُرواث َّم َء َامنواث َّمکف ُر 


دوم:دین
مرتبه
داریبیثبات؛« ِإن ِ

در آیه  106سوره یوسف 2و آیه  137سوره نساء ،3از مؤمنانی سخن گفتـه شـده کـه ایمانشـان بـا

«شرک» ممزوج است .به همین علت ،بین ایمان و کفر در حا آمدوشدند که حکایـت دسـتهای
َ َ ْ َ
َ َ
ْ َّ
ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ
َّ ُ َّ ُ ْ ُ ْ َ
ُ
ُُ ُ
ُ
اْل ْع َر ُ
وبک ْم َو ِإن ت ِا ُیعوا الل َه َو َر ُسول ُه َل
اب َء َامنا قل ل ْم تؤ ِمنوا َو َل ِکن قولوا أ ْسل ْمنا َو ل َّما َیدخل اَل َیمان
« .1قال ِت
فی قل ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ ِّ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ً َّ َّ َ َ ُ
َّ
ٌ
ٌ
ی ِلتکم من أعم ِالکم شیا ِإن الله غفور ر ِحیم».
َْ
َّ َّ َ ُ ُّ ْ ُ َ
َ « .2و َما ُی ْؤ ِم ُن أ ک َثر ُهم ِبالل ِه ِإَل و هم مش ِرکون».
َ
ْ ُ ََ ْ ُ
ْ ُ ََ ْ ُ
َّ
َ
ْ ُ ْ َّ ُ َّ ْ
ِ « .3إ َّن ال ِذ َین َء َام ُنوا ث َّم کف ُروا ث َّم َء َام ُنوا ث َّم کف ُروا ث َّم ْاز َد ُادوا کف ًرا ل ْم َیک ِن الل ُه ِل َیغ ِف َر َله ْم َو َل ِل ْیه ِد ُیه ْم َس ِبی ».

دیگر از مؤمنان است (طباطبایی ،1374 ،ج ،9ص .)451در این مرتبه ،ایمان وارد قلب مـیشـود .بـه
همین جهت ،از شدت و تندی انحراف و گناه در مرتبه قبل ،کاسته شده اسـت؛ امـا هنـوز ایمـان
پ
ضعیف و به ثبات نسبی نرسیده و دیندار دائما در حا آمدوشد بین ایمـان و کفـر یـا بـین گنـاه و
ثواب است .چنانجه در آمدوشد مزبور ،ایمان تقویت گردد ،بهتدریج استحکام یافته ،از احتمـا
انحراف و گناه کاسته شده ،ارتقا مرتبه دینداری اتفاق میافتد؛ اما اگر در فرایند مزبور ،جنبـه گنـاه
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تقویت گردد ،احتما بروز انحراف فزونی یافته ،بهتدریج تنز مرتبه دینداری حاصل مـیشـود.
تشدید آن ،جرایم علنی و آشکار کاهش مییابد؛ هرچند جرایم ییرعلنی و پنهان افزایش خواهنـد
یافت؛ چون با تشدید فشار اجتماعی ،برخی راه نفاق را برای فرار از این فشار به کار میگیرند.
برخیشاخصهایمرتبهدوم 

ـ اقامه مستمر نماز؛
ـ پایبندی به روابط جنسی مشروع؛
ـ وفاداری به تعهدات و پیمانها؛
ـ توکل به خدا در همه امور زندگی؛
ـ تکان خوردن قلب در زمان یاد نام خدا؛
ـ به شوق آمدن در زمان استماع آیات الهی؛
ـ روزه گرفتن؛
ـ پرداخت زکات (خمس ،زکات ،انفاق)؛
ـ ایمان به قیامت؛
ـ اصال ،گذشته خویش پس از توبه؛
ـ برقراری رابطهای حمایتی و دوستانه با طبقات پایین جامعه؛
ـ احساا مسئولیت به خود و دیگران (نظارت اجتماعی)؛
ـ نگرانی و اضطراب دائمی از گرفتارشدن در عذاب الهی؛
ـ امانتداری؛
ـ قابل اعتماد بودن؛
ـ اقامه شهادت عادالنه ،بهجا و بهموقع؛

مراتب دینداری در آموزههای قرآنی

در این مرتبه ،کنتر های اجتماعی تأثیر بسیاری بر جلوگیری از بـروز انحـراف دارنـد؛ چراکـه بـا

ـ حساسیت داشتن به نام خدا؛
ـ خشیت در برابر خدا.

ِّ ْ َ َّ
ُْ ُُ
يالسل ِمکافة» 
واف
ل

مرتبهسوم:دینداریتفصیلی؛«ادخ ِ
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در این مرتبه ،مؤمنان به اوامر و نواهی الهی به طور تفصیلی تسلیم میشوند .پایبندی تفصیلی بـه
دین ،نتیجه ثبات ،استحکام و استقرار ایمان است که بهتدریج حاصل میشود و بر اسـاا آیـات
2

1

 183سوره بقره و  134سوره آ عمران  ،ملکه تقـوا شـکل مـیگیـرد (مکـارمشـیرازی ،1374 ،ج،3
سال اول ،شماره دوم ،بهار 1399

ص99-96؛ طبرســــی ،1360 ،ج ،2ص837؛ کاشــــانی ،1336 ،ج ،2ص336؛ طبرســــی ،1377 ،ج،1

ص486؛ رازی1420 ،ق ،ج ،3ص366؛ فضــلاللــه1419 ،ق ،ج ،6ص .)271در ایــن مرتبــه ،بــه دلیــل
شکلگیری خودکنترلی که نتیجه درونی شدن دین است ،از احتما بروز انحـراف و گنـاه کاسـته
میشود؛ ولی همچنان میزان جرایم و نفاق بسته به ضعف و قوت ایمان ،در نوسان است .در ایـن
پ
مرتبه ،هنوز شک و تردید در دین ،دامن دیندار را کامال رها نکرده ،آمدوشد بین ایمـان و کفـر یـا
گناه و ثواب ،گاه بروز میکند.
برخیشاخصهایمرتبهسوم 

ـ انجام همه واجبات و ترک محرمات الهی؛
ـ شکلگیری ملکه تقوا در فرد با شاخصهای زیر:


انفــاق در ســختی و آســایش (در داشــتن و نــداری) زنــدگی از ســرمایههــای
فیزیکی ،مادی ،اجتماعی و فرهنگی در اختیار؛



فروبردن خشم و یضب خویش با اینکه قدرت بر ِاعما آن را دارند؛
گذشت از خطا و اشتباه سایر مؤمنان در حق خود؛



راه ندادن کینه از مؤمنان در د ؛



پاسخ دادن بدیها و خطاهای مؤمنان ،با نیکی و احسان؛



در هنگام ارتکاب ناهنجاری و انحراف« ،ذکر الهـی» آنهـا را از انحـراف دور



َ

َّ

ْ ُ

َ ُ

َ

ُ

َّ

َ ُ َ َّ ُ َ ُ

ْ ْ َ ْ َّ َ
َ « .1یأ ُّی َها الذ َین َء َام ُنوا کت َب َعل ْیک ُم ِّ
الص َی ُام ک َما ک ِت َب َع َ
ون».
لی ال ِذ َین ِمن قب ِلکم لعلکم تتق
ِ
ِ

ِّ ِّ ُ َ َ َّ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ
َ َ ُ ْ َ ْ
َّ َ ُ ُ َ
اْل ْر ُض ُأع َّد ْت ل ْل ُم َّتق َ
ون فی َّ
الس َّر ِاء َو
ین * ال ِذین ی ِنفق
لی َمغ ِف َر ٍة من َّر بک ْم و جن ٍة ع ْرضها السماوات و
« .2و س ِارعوا ِإ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ َّ َ ْ َ
َ
َّ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ ْ
اس و الله ی ِح ُّب ال ُمح ِس ِن َین».
الضر ِاء و الک ِظ ِمین الغیظ و الع ِافین ع ِن الن ِ

میکند؛


عدم اصرار و پافشاری بر انحراف و ناهنجاری.

ـ در عین شکلگیری ملکه تقوا هنوز احتما گناه وجود دارد؛
ـ احتما شک وترید در دین و احکام آن.

َّ
ُ
ُ
،ث ّم ََل ْم َی ْر ُ
تابوا»
وابالله َِو َر ُس ِول ِه
مرتبهچهارم:دینداریبیتردید؛« َآمن ِ
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آیه  15سوره حجرات ،1مرحلهای از دینداری را ذکر میکند که با استواری ایمان در قلب ،مـؤمن
جایگزین میگـردد (مکـارم شـیرازی ،1374 ،ج ،22ص .)213همـین معنـا از آیـات  10و  11سـوره
الصف قابل استفاده است (طباطبایی ،1374 ،ج ،19ص .)258به دلیل حصو یقین و از میـان رفـتن
شک و تردید ،احتما بروز گناه و انحراف بهشدت کاهش یافته ،فشار اجتماعی تأثیر چنـدانی در
افزایش یا کاهش انحرافات ندارد؛ به عبارت روشنتر ،با تقویت ایمان از طریق یقـین ،رفتارهـای
منافقانه نیز کاهش و صداقت جایگزین آن میگردد .در این مرتبه ،جرایم به طور واقعی بـه صـفر
نزدیک شده ،دینداری مصونیتبخش میشود.
برخیشاخصهایمرتبهچهارمدینداری 

ـ تردید نکردن نسبت به ایمان به خدا و پیامبر
ـ صداقت در ایمان به خدا و پیامبر

؛

؛

ـ تردید نکردن در تسلیم بودن دربرابر همه اوامر ونواهی خدا و رسو او؛
ـ تردید نکردن در پایبندی به واجبات و محرمات دین؛
ـ صداقت در پایبندی به واجبات و محرمات دین؛
ـکوشش در بذ ما و جان برای پیشبرد دین؛
ـ ایمان او با ایمان دوم تقویت وتایید میگردد؛
ـ راستگوئی ،حتی در صورت ضرر راستگوئی؛
َُ ْ َ
ُ ْ َّ
َّ ْ ْ ُ َ َّ
ُ َ َ ْ
َ ُ
َّ ُ َ َ ُ
ِ « .1إن َما ال ُمؤ ِمنون ال ِذ َین َء َامنوا ِبالل ِه َو َر ُس ِول ِه ث َّم ل ْم َی ْرت ُابوا َو َجاهدوا ِبأ ْم َو ِال ِه ْم َو أنف ِس ِه ْم فی َس ِبیل الل ِه أ ْولئك ه ُم
ِ
ِ
َّ ُ َ
ون».
الص ِدق

مراتب دینداری در آموزههای قرآنی

از بذ ما و جان خویش در راه خدا مضایقه نمیکند و به جـای شـک و تردیـد در دیـن ،یقـین

ـ به حداقل رسیدن احتما گناه و معصیت.

ِّ َ
مرتبهپنجم:دینداریدروقتتضاد؛« َو ُی َسل ُموات ْس ِلیما» 
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در پنجمین مرتبه ،مؤمن بهتدریج در مرحلهای قرار میگیرد که در برابـر هـیچ حکمـی از احکـام
پ
الهی تردید نداشته ،کامال تسلیم اوامر خدا و رسو او میگردد ،هرچند آن حکم ،علیـه او باشـد.
در آیه  59سوره نساء 1و آیه  7سوره الحشر ،2مؤمنان را امر میکند که فرمان خدا ،رسو و «اولـی

سال اول ،شماره دوم ،بهار 1399

امر به اطاعت ،مقدمهای اسـت بـرای اینکـه آنهـا اختالفـات زنـدگی
األمر» را اطاعت کنند .این ِ

فرى ََرى َفرر ُه ِ
اجتماعی خویش را به خدا و رسو او ارجاع دهند؛ « َف ِإن تَاَ َز ْعتُ ْم ِ
لرى ً َ و ِ ََ
ُ ُ
َإ إ َ
ًلرس ِ
ول» (طباطبایی ،1374 ،ج ،4ص .)618البته در انتهای آیه ،ارجاع اختالفات بـه خـدا و رسـو ،
َّ ُ
ْ ُ

شرط ایمان دانسته شده است؛ « ِإن ُك ُنت ْم ُتؤ ِمنون ِب َّالل ِه و ْالي ْو ِم اَّل ِخ ِْ ».در آیه  65همان سـوره ،بـا

سوگند «فَل ور ِّبك» یادآور میشود که ایمان حاصل نمیشود ،مگر آنکه داور اختالفهـا ،پیـامبر
اسالم

ْ ُ

قرار گیرد؛ «َّل َُؤ ِمنون حتى ََُ ِّك ُموك ِفيما شجْ ب ْين ُْم ».در ادامه آیـه مزبـور ،ارجـاع

صرف اختالفات و تضادها ،جهت داوری به خدا و رسو او کافی دانسته نشده و مؤمنـان بایـد از
پ
امال سر تسلیم فرود آورنـد؛ « ُث َّ
ذم
حکم رسو خدا در مورد خود ،احساا ناراحتی نکنند و ک
ِ
ُ
ْ
فى أنف ِس ِْ ْم حْ اجا ِّم َّما قض ْيت و َُس ِّل ُم ْوا ت ْس ِل ايما ».اختالف و تضادی که باید بـه خـدا و
َّل َ ِج ُ وا
ِ
رسو ارجاع گردد ،منحصر به اختالف خاصی نیسـت و مطلـق تضـادها و اختالفـات را شـامل

میشود (همان ،ص620؛ شریف الهیجـی ،1373 ،ج ،1ص498؛ قرائتـی ،1383 ،ج ،2ص313؛ طبرسـی،
 ،1360ج ،5ص217؛ فضــلالله1419 ،ق ،ج ،7ص342؛ مکــارم شــیرازی ،1374 ،ج ،3ص454؛ نجفــی

خمینی1398 ،ق ،ج ،3ص294؛ فیض کاشانی1415 ،ق ،ج ،1ص467؛ و دیگران).

بنابراین ،با توجه به آیات  64و  65سوره نساء ،3اگر مؤمنان تسلیم حکـم رسـو اللـه شـدند و از
َ ُ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َّ َ
ْ َ
ُ
نکم َفإن َت َن َاز ْع ُت ْم فی َش َ ُ ُّ
َ َّ َ َّ ُ
الل َه َو أ ُیع ْوا َّ
ول ِإن
الر ُسول َو أ ْولی اْل ْمر ِم
« .1یأیها ال ِذین ءامنوا أ ِ یعوا
ٍ
ِ
یء فردوهُ ِإلی الل ِه و الرس ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ِ
ً
َ َ َ ٌ َ َْ َ ُ َ
ُ ُ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ ْ َ ْ
اَلخ ِر ذ ِالك خیر و أحسن تأ ِوی ».
کنتم تؤ ِمنون ِبالل ِه و الی ِوم ِ
َ
َ
َّ
َ َ ُ َ
لی َر ُسوله م ْن أ ْهل ْال ُق َر ی َف ّلله َو ل َّلر ُسول َو لذی ْال ُق ْر َبی َو ْال َی َت َامی َو ْال َم َساکین َو ْابن َّ
َّ « .2ما أ َف َاء الل ُه َع َ
الس ِبیل کی َل َیکون
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِْ َ ِ
ِ
ُ َََ َ َ
ُ ْ َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َّ َ َّ َّ َ َ ُ
ین ْاْل ْغن َ
اب».
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ُ َ َ ْ َّ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َّ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ
َ َ َْ َ َْ
ُ
َّ
ول ِإَل ِلیاا ِب ِإذ ِن الل ِه و لو أنهم ِإذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول
« .3و ما أرسلنا ِمن رس ٍ
ً َ َ َ َ ِّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ َ ِّ ُ َ
َ ُ ْ َّ َ
وك ف َیما َش َج َر َب ْی َن ُه ْم ُث َّم ََل َیج ُد ْوا فی َأ ُنفسه ْم َح َر ًجا ِّمماَّ
ل َو َجدوا الل َه ت َّو ًابا َّر ِحیما * ف و ر بك َل یؤ ِمنون حتی یحکم
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ً
َ َ
ِّ ْ َ
قض ْی َت َو ُی َسل ُموا ت ْس ِلیما».

حکم او در مورد خویش ناراحت نگشتند ،آن وقت دیندار واقعیاند .در این صورت است که بـه
طور قطع تسلیم حکم خدایند .هرمؤمنی که به این مرحله از دینداری برسد ،صـفاتی در او پیـدا
میشود که مهمترین آنها عبارت است از :تسلیم شدن در برابر همه دسـتورات و مقـدراتی کـه از
ناحیه خدای تعالی به وی میرسد .چنین کسی ،حالت اعتـرا

و چـون و چـرا ،در برابـر اوامـر

الهی به خود نمیگیرد؛ نه در زبان حرفی میگو ید و نه در د نق میزند .به همین جهـت ،در آیـه
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ا
يما» مطلق ذکر شده است و معنای آیه ،عام است و شامل همـه داوریهـای
 65سوره نساء «ت ْس ِل

تبلیعاتی و یا شخصی خویش قرار داده بود ،میشود .پس ،دینداران حقیقـی بایـد رفتـار و روش
سلوک اجتماعی سیاسی رسو الله را هرچند خوشایندشان هم نباشد ،سـیره وسـلوک خـود قـرار
دهند .مؤمنی که در این مرحله از دینداری قرار گرفته ،نمیتواند هرچیزی کـه بـه خـدا و رسـو
او

انتساب داشته باشد ،رد نماید و یا به آن اعترا

کند و یا از آن اظهار خستگی کند و یـا بـه

وجهــی از وجــوه ،از آن بــدش آیــد (مکــارم شــیرازی ،1374 ،ج ،3ص454؛ طباطبــایی ،1374 ،ج،4

ص.)646

1

در آیه  66سوره نساء  ،برای نمونه دو شاخص قابل اندازهگیری برای این مرتبـه از دیـنداری ارائـه
شده است؛ بدین ترتیب که اگر داوری خدا و رسولش براین قرار گرفـت کـه همـدیگر را بکشـید:
ْ

ُ

ْ

«أ ِن اق ُت ُل ْوا أنفس ُك ْم» و یا دیار خویش را ترک کنید« :أ ِو اخ ُْ ُج ْوا ِمن ِدَ ِار ُكم» ،نباید در زبان ،عمـل

و د از این داوری ناراحت شوند ،آن را رد کنند ،نق بزنند و یا احساا ناراحتی و خستگی کننـد.

بر اساا تعبیر جالب آیه  51سوره نور ،2دینداران در این مرتبه ،به محض مطلـع شـدن از داوری

ُ ُ ْ
َّ
الله و ر ُسوله لذي َْ ُ
كم ب ْيذن ُْ ْم» ،بـدون چـونوچرا مـیگوینـد« :أن
ِِ ِ
خدا و رسو اوِ « ،إذا دعوا ِإلى ِ
ُ
َّ
َق ُول ْوا س ِم ْعنا و أط ْعنا؛ شنیدیم و اطاعت کردیم ».جالب اینکه کلمه « ِإنمذا» کـه در ابتـدای آیـه

برای حصر آمده ،مشخص میکند مؤمنان زمان مطلع شدن از داوری خدا و رسو او ،جـز ایـن،

سخنی ندارند و سر تا پایشان همین دو کلمه است.
َ َ َّ َ َ َ َ
َ َ َّ َ ُ ْ
ْ
َ ُ َّ َ ٌ
َ ْ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ
ُ
َُ َ
َ « .1و ل ْو أنا ک َت ْبنا عل ِیه ْم أ ِن اق ُتلوا أنف َسک ْم أ ِو اخ ُر ُجوا ِمن ِد َی ِارکم َّما ف َعلوهُ ِإَل ق ِلیل ِّم ُنه ْم َو ل ْو أن ُه ْم ف َعلوا َما ُیوعظون ِب ِه
َ َ َ ً َّ
َ َ َّ َ ْ ً
لکا َن خیرا ل ُه ْم َو أشد تث ِبیتا».
ُ
َ
َ
َّ
َ ْ ُ ََْ ُ ْ َُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ ُ ْ ُ َ
َّ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ
ین إ َذا ُد ُع ْوا إ َ
ون».
لی الل ِه َو َر ُس ِول ِه ِلیحکم بینهم أن یقولوا س ِمعنا و أ عنا و أولئك هم المف ِلح
ِ
ِ « .2إنما کان قول المؤ ِم ِن ِ

مراتب دینداری در آموزههای قرآنی

رسو خدا

و روشهـایی کـه حضـرت در زنـدگی سیاسـی ،اقتصـادی ،فرهنگـی ،نظـامی،

ُ

ْ

ولئك ُه ُم ْال ُمف ِل َُون» ،تسلیمپذیری مؤمنـان در برابـر داوری خـدا و
بر اساا جمله پایانی آیه «وأ ِ

رسو او ،باعث میشود آنها رستگاران واقعی باشند و طبق آیه شـریفه  9سـوره یـونس ،1آنهـا بـه
سبب ایمانشان هدایت میشوند .هدایت به ایمان در مؤمنان ،بدان معناسـت کـه آنهـا هرچـه در
20

برابر اراده الهی بیشتر تسلیم شوند ،ایمانشان تقویت میگردد و تقویت ایمان ،بر تسـلیم بـودن در
در کتـاب کااى و در تفسـیر

برابر اراده الهی اثری دوچندان دارد .در حدیثی که از امام صادق

این آیه نقل شده ،چنین میخوانیم« :اگر جمعیتی خـدا را بررسـتند ،نمـاز را برـا دارنـد ،زکـات را
سال اول ،شماره دوم ،بهار 1399

برردازند ،روزه ماه رمضان و حج را به جا آورند ،ولی به کارهایی که پیامبر

انجام داده ،با سـوء

ظن بنگرند و یا بگو یند :اگر او فالن کار را انجام نداده بود ،بهتـر بـود ،آنهـا در حقیقـت ،مؤمنـان
واقعی نیستند ».سرس ،آیه فوق را امام

ا
ِّ ْ
يما ».بعد فرمـود« :بـر
تالوت نمود ...« :و َُسل ُموا ت ْس ِل

شما باد که در مقابل خدا و حق ،همیشه تسلیم باشید» (مکارم شیرازی ،1374 ،ج ،3ص.)456

بنابراین ،در پنجمین مرتبه ،با افزایش درونی شدن دین ،خودکنترلی تقویت و استحکام مییابـد و
احتما بروز هرگونه گناه و انحراف به صفر نزدیک میشود؛ اما هنوز خطا و اشتباه احتمـا بـروز
دارند؛ ولی با بروز هرخطایی برگشتی سریع همراه میشود؛ بهگونهایکه بهتدریج دیـن از زنـدگی
فردی عبور و زندگی اجتماعی را نیز دربرمیگیرد .به عبارت روشنتر ،دیندار در این مرتبه ،عالوه
بر دینداری در صحنه زندگی شخصی ،در زندگی اجتماعی ،سیاسی ،اقتصـادی و فرهنگـی نیـز
دیندار است و کمتر دچار تزلز میشود (آخوندی ،1392 ،ص.)187
برخیشاخصهایمرتبهپنجم 

ـ ارجاع همه اختالفات و تضادهای سیاسی ،جهت داوری ،به خدا و رسو او؛
ـ ناراحت نشدن ،رد نکردن ،نق نزدن ،احسـاا نـاراحتی و خسـتگی نکـردن و ...در زبـان،
عمل و د  ،از داوری خدا و رسو او ،درباره اختالفات و تضادهای سیاسی؛
ـ ارجاع همه اختالفات و تضادهای اقتصادی و مالی ،جهت داوری ،به خدا و رسو او؛
ـ ارجاع همه اختالفات و تضادهای فرهنگی و تبلیغاتی ،جهت داوری ،به خدا و رسو او؛
ـ ارجاع همه اختالفات و تضادهای آموزشی و تربیتی ،جهت داوری ،به خدا و رسو او؛
ـ تسلیم شدن محض در عمل ،در برابر داوری و سیره رسو خدا
َّ

ْ

ُ ْ

َ

َ

ْ َ

و اجرای دقیـق آن؛ «و

ْ
َّ
َ َ َُ َ َ
َ َّ
َ ْ ْ
ْ َ ُّ ُ
َ
َّ َ
ات َّالن ِع ِیم».
حت ِه ُم اْلن َه ُر
فی جن ِ
ات یه ِد ِیهم ر بهم ِب ِإیم ِان ِهم تج ِر ی ِمن ت ِ
ِ « .1إن ال ِذین ءامنوا و ع ِملوا الص ِالح ِ
ِ

ا
ِّ ْ
يما».
َُسل ُموا ت ْس ِل

َ َ ُ ِّ ْ َ
ین» 
مرتبهششم:دینداریخالصانه؛«أ ْسل ْمت ِل َربالعال ِم َ 


حضرت ابراهیم

 ،مؤمنی بود که از آزمونهای متعـدد از جملـه ذبـ فرزنـد جـوان خـود (آیـه

102و 103سوره الصافات )1و ترک دیار خویش (آیه  37سوره ابـراهیم ،)2سربلند بیـرون آمـد .حضـرت
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3

ابراهیم بعد از آن در اواخر عمر و زمان تجدید بنای کعبه ،از خدا درخواست اسالم میکنـد.
پ
اسالم مورد درخواست حضرت ابراهیم  ،چیزی بود که قبال آن را نداشت و با اختیار خود نیـز

آورد ،مقام «اصـطفاء» نیـز بـه او داده شـد« .اصـطفاء» ،بـه معنـای چکیـده و خـالص هرچیـز
(طباطبایی ،1374 ،ج ،1ص)452؛ برگزیده شدن (طبرسی ،1361 ،ج ،2ص645؛ مکـارم شـیرازی،1374 ،

ج ،1ص )460و صــافی و خلــوص (طبرســی ،1361 ،ج ،2ص )645اســت .بنــابراین« ،اصــطفاء»،
مرتبهای است که دیندار در تمام زندگی به مقتضـای مملوکیـت و عبودیـت رفتـار کنـد و تسـلیم
پ
صرف باشد .مقام «اصطفاء» در آیه  130سوره بقره ،عینا مقام اسالم در آیه  131سوره بقره 5است
(طباطبایی ،1374 ،ج ،1ص .)453بر این مبنا ،خلوص ،باعث «برگزیده» شدن میشود که در آیـات

 1تا  3سوره المؤمنون 6نیز تأکید شده است .بر اساا آیات مزبور ،در این مرتبـه« ،اقامـه نمـاز»
َّ
نشانه مؤمن نیست؛ بلکه «خشوع» در آن ،شاخص ایمـان بـه شـمار مـیآیـد؛ «ال ِـذی َن ُهـم ِفـی
ُ َ
خاشعون« ».خشـوع» ،حـالتی درونـی (مکـارم شـیرازی ،1374 ،ج ،14ص194؛ طباطبـایی،
ِ
صالت ِهم ِ
 ،1374ج ،15ص ،)5تواضــع و فروتنــی (طبرســی ،1360 ،ج ،17ص ،)31مســتولی شــدن خشــیت و
َ َ َ َ َ
ْ َ َ َ ُ ّ َ
ْ َ َ ِّ َ ْ َ َ ُ
ُ
ْ ْ ُْ
َ « .1ف َل َّما َب َل َغ َم َع ُه َّ
السع َی قال یاب َّ
نی ِإنی أ َر ی فی ال َمن ِام أنی أذ َب ُحك فانظ ْر َما ذا ت َر ی قال َیأ َب ِت اف َعل َما تؤ َم ُر َس َت ِجدنی ِإن
ِ
ِ
َ َّ ْ
َ ََ َ َ
َ َ َّ
الل ُه م َن َّ
رین * فل َّما أ ْسل َما َو تل ُه ِلل َج ِب ِین».
الص ِاب
شاء
ِ
ُ ِّ َّ َ َ
َ
َّ َّ َ ِّ َ ْ َ ُ
َ
َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َّ َ ُ ُ ْ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ً ِّ َ َّ
ْ
هوی
« .2ر بنا ِإنی أسکنت ِمن ذر ی
تی ِبو ٍاد غ ِیر ِذی زر ٍ ِعند بی ِتك المح ِرم ر بنا ِلی ِقیموا الصلوة فاجعل أفئدة من الن ِ
اس ت ِ
ِ
َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ِّ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ
ات لعلهم یشکرون».
ِإل ِیهم و ارزقهم من الثمر ِ
ُ َّ َ ُ َّ ً ُّ َ ً َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ِّ
ُ
َّ
َ « .3ر َّب َنا َو ْاج َعل َنا ُم ْس ِل َمین لك و ِمن ذر ی ِتنا أمة مس ِلمة لك و أ ِرنا من ِاسکنا و تب علینا ِإنك أنت التواب ال َّر ِحیم( ».بقره:

.)128

ُّ
َ َ َ ْ َ ُ َ ِّ َّ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ
الد ْن َیا َو إ َّن ُه فی اَلخ َرة َلم َن َّ
الص ِال ِح َین».
اصاف ْیناهُ فی
« .4و من یرغب عن مل ِة ِإبر ِاهم ِإَل من س ِفه نفسه و لق ِد
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
َ
ْ َ
ْ َ َ َ
َ َ َ َ ُ
ِ « .5إذ قال ل ُه َر ُّب ُه أ ْس ِل ْم قال أ ْسل ْمت ِل َر ّب ال َعال ِم َین».
َّ
َ ْ َ ْ َ ْ ْ ُ َ َّ
َ
َ
َّ ْ ُ ْ ُ َ
َ
ُ َ
ُ
ون».
« .6قد أفل َح ال ُمؤ ِمنون * ال ِذ َین ه ْم فی َص ِت ِه ْم خ ِاش ُعون * َو ال ِذ َین ه ْم ع ِن اللغ ِو معرض
ِ
ِ

مراتب دینداری در آموزههای قرآنی

نمیتوانست بدان دست یابد .طبق آیه  130سوره بقره ،4پس از آنکـه او دیـن اسـالم را بـه دسـت

هیبت است که در قلب ایجاد میگردد و توجه را فقط معطوف به خدا میکند؛ بهگونهایکـه تـأثیر
پ
آن مستقیما در اعضا و جوار ،ظاهر میشود.
برخیشاخصهایمرتبهششمدینداری 
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ـ خلوص و صفای اعما  ،گفتار ،کارها ،تصورات و پنداشتها در همه شئون زندگی؛
ـ تسلیم بودن در همه شئون زندگی ،در برابر اوامر ونواهی خدا و رسو او؛
ـ خشوع در نماز در هر شرایطی؛

سال اول ،شماره دوم ،بهار 1399

ـ اعرا

از اعما و رفتارهای لغو؛

ـ اعرا

از گفتارهای لغو؛

ـ اعرا

از تصورات و پنداشتهای لغو؛

ـ بلندی همت در همه شئون زندگی.

َ َ َّ َ
َّ َ َ ٌ َ َ
مرتبههفتم:دینداریالگوشده(الگویتجربیدین)؛«أال ِإنأ ْو ِل َی َاءاللهِالخ ْوفعل ْی ِه ْم َو

َ ُ ْ َ َُ َ
ون» 
یحزن 
الهم

بهتدریج با تقویت ایمان ،فرد از مرحله ششم نیز عبور کرده ،در آخرین مرتبه دینداری ،همه دیـن
در او جلوه مییابد و معیار تجربی و عینی سنجش دینداری میشـود .بـر اسـاا آیـه  62سـوره
ٌ

ُ

یونس« ،أَّل ِإ َّن أ ْو ِلياء ّالل ِه َّل خ ْوف عل ْي ِْ ْم وَّل ُه ْم َ َْزنون» ،در این مرتبه ،مؤمن در هـیچ موضـوع
پ
دنیایی و آخرتی ترا ،اضطراب و وحشتی بـه خـود راه نمـیدهـد و کـامال تسـلیم و راضـی بـه
خواست و اراده خداست .ازاینرو ،در این مرتبه ،همه دین درونـی میشـود و بـر دیـندار منطبـق
میگردد .بر این مبنا ،الگوی عینی و تجربی دین در همه ابعـاد اجتمـاعی ،فرهنگـی ،اقتصـادی،
سیاسی و شخصی و شخصیتی که از سومین مرتبه آیاز و در مراتب بعـدی ادامـه یافتـه بـود ،بـه
صورت تجربی شکل گرفته ،ظاهر میشود .دیندار در این مرتبه ،همان الگو و معیار دیـن اسـت
که همه احساسات ،عواطف ،اعما  ،افکار و گفتار او ،منطبق با دین است .ازاینرو ،کسـانی کـه
در مراتب پایینتر قرار دارند ،میتوانند او را به عنوان معیار دیـن مـد نظـر قـرار داده ،احساسـات،
عواطف ،اعما و رفتار او را منطبق با دین دانسته ،مطابق آن عمل کنند (آخوندی ،1392 ،ص.)193
این مرتبه از دینداری ،مرتبهای است که حضرت ابراهیم

در سـن کهولـت و پـس از سـربلند

شدن از آزمونهای گوناگون و سخت ،به آن نایل شد .کسی که به این مرتبـه از دیـنداری دسـت

مییابد ،الگوی عینی و تجربی دین گشته ،دیگران میتوانند عمل ،احساسـات ،عواطـف و همـه
زندگی شخصی و اجتماعی او را مبنای عمل خویش قرار دهند و از دینداری خـود نیـز مطمـئن

باشند 1.در آخرین مرتبه دینداری ،دین و دیندار بر هم منطبق میشود و الگوهای اجتماعی دیـن
که از سومین مرتبه آیاز و در مراتب بعدی ادامه یافته بود ،به صورت عینی و تجربی شکل گرفتـه،
ظاهر میگردد.
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برخیشاخصهایمرتبههفتمدینداری 

ـ راضی ،مطمئن و تسلیم بودن در برابر امر خدا هنگام سختی و آسایش؛
ـ نداشتن ترا ،اضطراب و اندوه در برابر از دست دادن پو و ثروت خویش؛
ـ نداشتن ترا ،اضطراب و اندوه در برابر از دست دادن بستگان و اطرافیان خود؛
ـ نداشتن ترا ،اضطراب و اندوه در برابر از دست دادن آبرو ومنزلت اجتماعی خویش؛
ـ راضی و مطمئن بودن در برابر از دست دادن آبرو ومنزلت اجتماعی خود؛
ـ نداشتن ترا ،اضطراب و اندوه در برابر دوری از خانواده و دوستان خویش؛
ـ راضی ،مطمئن و تسلیم بودن در برابر امر خدا هنگام داشتن یا نداشتن خانواده و دوست؛
ـ راضی ،مطمئن و تسلیم بودن در برابر امر خدا به وقت مرگ و زندگی؛
ـ نداشتن ترا ،اضطراب و اندوه در برابر مریضی و کسالت خود و خانواده خویش؛
ـ نداشتن ترا ،اضطراب و اندوه در برابر جنگها ،ناهنجاریها و انحرافات؛
ـ نداشتن ترا و اضطراب در برابر قدرتمندان ،ثروتمندان وزورگویان؛
ـ تسلیم و مطمئن بودن در برابر اراده الهی؛
ـ نداشتن ترا ،اضطراب و وحشت از هیچیک از امور دنیایی.
نتیجه

الگوی سنجش مراتب دینداری ،بر دو ُبعد ذاتی انسان ( نفس و بدن) استوار گردیده است .نفس
َ َ َّ َ ً
َْ
َّ َ َ ْ َ ْ َ
َّ ُ ْ َ ٌ َ َ َ ٌ َ ْ َ َ ْ ُ
َ ُ
َ « .1ل َق ْد َ َ ُ ْ
اآلخ َر َو ذک َر الل َه کثیرا( ».احزاب)21 :؛ «قد
ول الل ِه أسوة حسنة ِلمن کان یرجوا الله و الیوم ِ
کان لکم في رس ِ
َّ
َ ْ َ ُْ ٌَُْ َ ٌََ
ْ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ ْ ْ َّ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ
ون الل ِه( ». ...ممتحنه:
کانت لکم أسوة حسنة في ِإبراهیم و الذین معه ِإذ قالوا ِلقو ِم ِهم ِإنا برآؤا ِمنکم و ِمما تعبدون ِمن د ِ

.)6

مراتب دینداری در آموزههای قرآنی

ـ نداشتن ترا ،اضطراب واندوه در برابر حوادث طبیعی مثل سیل ،زلزله و...؛

با علم ،و بدن با عمل شکل گرفته و رشد میکنند .ازایـنرو ،مشخصـه نفـس ،علـم و مشخصـه
بدن ،عمل است .درعینحا  ،نفس و بـدن دو حقیقـت جـدای از همـدیگر نیسـتند بلکـه دارای
وحدت حقیقیاند و دو سر یک واقعیت را شکل میدهند .دیـنداری هـم دقیقـا بـر همـین پایـه
24

بناگردیده ،دارای دو بعد ایمان و عملصال است .دینداری اگر مستمرا با ایمـان و عمـلصـال
نظر دین شکل میگیرد .براین مبنا مؤمن کسی است که علم و باور دینـی
همراه باشد،
مؤمن ِ
مورد ِ
ِ
را تصدیق وبراساا آن ،عمل میکند .دینداری با یک نگاه ،دارای مراتبی بینهایت ( به درجـات

سال اول ،شماره دوم ،بهار 1399

آیات قرآن) و با نگاهی تقلیلگرایانه داری هفتمرتبه تجربی و قابل سنجش زیراست :مرتبـه او :
دینداری ظاهری؛ مرتبه دوم :دینداریبیثبات؛ مرتبه سـوم :دیـنداریتفصـیلی؛ مرتبـه چهـارم:
دینداری بیتردید؛ مرتبه پنجم :دینداری درتضاد؛ مرتبه ششم :دینداری خالصانه محض؛ مرتبه
هفتم :دینداری الگو شده ( الگوی عینی و تجربی دین).
کتابنامه 

قرآن مجید.
 .1احمدی ،یعقوب« ،1388 ،وضعیت دینداری و نگرش به آینده دین در میان نسلها؛ مطالعـه
موردی :شهر سنندج» ،فصلنامه معرىت ىرهنگ اجتماع  ،سا ّاو  ،شماره ّاو .
 .2استراا وکوربین ،1387 ،اصو روش تحقیق کیفی نظریه مبنایی ،ترجمه :محمـدی بیـوک،
چاپ دوم ،تهران ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 .3استیون ،سیدمن ،1386 ،کشاکش آراء در جامعهشناس  ،ترجمه :جلیلی ،نشرنی
 .4آخوندی ،محمدباقر« ،1392 ،جامعهشناسـی الگـوی سـنجش مراتـب دیـنداری ایرانیـان -
مسلمان» ،مرکز تحصیالت دانشگاه پیام نور ،رساله دکتری.
 .5آرون ،ریمون ،1370 ،مراحل اساس اندیشه در جامعهشناس  ،ترجمه :بـاقر پرهـام ،شـرکت
سهامی انتشار.
 .6بلیکی ،نورمن ،1387 ،طراح پژوهشهای اجتماع  ،ترجمه :حسن چاوشیان ،نشر نی.
 .7پیمایش ملـی ،1377 ،پيماایش مياا ار هاا و نگر هاا ایرانياا  ،تحقیـق آزاد ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .8پیمایش ملـی ،1382 ،پيماایش مياا ار هاا و نگر هاا ایرانياا  ،تحقیـق آزاد ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.

25

مراتب دینداری در آموزههای قرآنی

 .9ترجمه تفسير طبری ،1356 ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات توا.
 .10حبیبزاده ،رامین« ،1384 ،بررسیانـواع دیـنداری در بـین دانشـجویان دانشـگاه تهـران»،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرا.
 .11حسنزاده آملی،حسن ،1381 ،انسا و قرآ  ،قم ،انتشارات قیام.
 .12ـــــــــــــــــــــ ،1380،عيو مسائل نفس و شرح آ  ،قم ،انتشارات قیام.
 .13ــــــــــــــــــــــ ،1386،ماار ر آ ااار ،تــدوین :داوود صــمدی آملــی ،انتشــارات الــف.
الم.میم.
 .14خدایاریفرد ،محمـد ،1388 ،آمادهساا ی میيااد دیا داری و ار یاای دیا داری اقشاار
مختيف جامعه ایرا  ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
 .15دورکیم ،امیـل ،1373 ،قواعاد رو جامعهشناسا  ،ترجمـه :علـیمحمـدکاردان ،تهـران،
انتشارات دانشگاه تهران.
 .16ــــــــــــــ ،1383،صور ینيان حيات دین  ،ترجمه :باقر پرهام ،چاپ سوم ،نشر مرکز.
 .17ربانی خوراسگانی ،علی« ،1381 ،نگرش مردم شهر اصـفهان در مـورد آسـیبهـای نظـام
اجتماعی ایران» ،جامعهشناس ایرا  ،دوره چهارم ،شماره .3
 .18ـــــــــــــــــــــــــــ« ،1383 ،بررســی رابطــه میـزان دیــنداری و انــواع آن بــا مــدارای
اجتماعی» ،مجله دانشکده ادیيات و عيوم انسان  ،دانشگاه فردوسی مشهد.
 .19سودخواه ،محمدباقر ،1386 ،یررس احساد امنيت در مردم مشهد ،تحقیق منتشرنشده.
 .20شریف الهیجی ،محمدبنعلی ،1373 ،تفسير شریف الهيج  ،تهران ،دفتر نشر داد.
 .21شــجاعیزنــد ،علیرضــا« ،1384 ،مــدلی بــرای ســنجش مراتــب دیــنداری در ایــران»،
جامعهشناس ایرا  ،دوره ششم ،شماره .1
 .22ــــــــــــــــــــــ ،1386 ،بررسی امکـان همزیسـتی دیـن و مدرنیتـه ،ناماه عياوم
اجتماع  ،شماره .30
 .23ــــــــــــــــــــــــ ،1388 ،تبارشناسی تجربه دینی در مطالعات دینداری ،فصـلنامـه
تحیيیات ىرهنگ  ،دوره دوم ،شماره .6
 .24شکیبا ،عبـاا« ،1379 ،بررسـی رفتارهـای مـذهبی در مـردم تهـران» ،مرکـز تحقیقـات و
مطاالت ریاست جمهوری.
 .25شیخ صدوق1400 ،ق ،أمالا ،چاپ پنجم ،بیروت ،نشر اعلمی.
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 .26ـــــــــــــ1404 ،ق ،م ال یحضره الفیيه ،چاپ دوم ،قم ،نشر جامعـه مدرسـین حـوزه
علمیه قم.
 .27صــدیق سروســتانی ،رحمــتاللــه« ،1379 ،فراتحلیــل مطالعــات انجامشــده در حــوزه
آسیبشناسی اجتماعی در ایران» ،نامه عيوم اجتماعا ،شماره .5
 .28ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،1385 ،آسيبشناساا اجتماااع  ،چــاپ دوم ،تهــران،
دانشگاه تهران.
 .29طالقانی ،سید محمود ،1362 ،پرتوی ا قرآ  ،چاپ چهارم ،تهران ،شرکت سهامی انتشار.
 .30طباطبایی ،سید محمدحسین1417 ،ق ،الميزا ى تفسير الیرآ  ،چـاپ پـنجم ،قـم ،دفتـر
انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .31ــــــــــــــــــــــــــــ ،1374 ،ترجمه تفساير الميازا  ،چـاپ پـنجم ،قـم ،دفتـر
انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .32طبرسی ،فضلبنحسن ،1372 ،مجمع البيا ى تفسيرالیرآ  ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات
ناصر خسرو.
 .33ــــــــــــــــــــــــ ،1377 ،تفسير جوامع الجامع ،چاپ ّاو  ،تهران ،انتشارات دانشگاه
تهران و مدیریت حوزه علمیه قم.
 .34طوسی ،محمدبنحسـن1415 ،ق ،التبياا ىا تفساير الیارآ  ،بیـروت ،دار احیـاء التـراث
العربی.
َ
ّ .35
طیب ،سید عبدالحسین ،1387 ،ا َ
طي ُب البيا ى تفسير الیرآ  ،تهران ،انتشارات اسالم.
 .36فخرالدین رازی ،محمدبن عمر1420 ،ق ،تفسير مفاتيح الغيب ،بیـروت ،دار احیـاء التـراث
العربی.
 .37فضلالله ،سـید محمدحسـین1419 ،ق ،تفساير ما وحا الیارآ  ،بیـروت ،دار المـالک
للطباعة والنشر.
 .38فوکو یاما ،فرانسیس ،1379 ،پایا نظم ،ترجمـه :یالمعبـاا توسـلی ،چـاپ ّاو  ،تهـران،
انتشارات جامعه ایرانیان.
 .39فیض کاشانی ،مالمحسن1415 ،ق ،تفسير ىيض کاشان  ،تهران ،انتشارات الصدر.
 .40قرائتی ،محسن ،1383 ،تفسير نور ،چاپ یازدهم ،تهران ،مرکز فرهنگی دراهایی از قرآن.
 .41قرشی ،سید علیاکبر ،1371 ،واژهشناس قرآ  ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة.
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 .42فلیک ،اووه ،1387 ،درآمدی یر تحیيق کيف  ،ترجمه :هادی جلیلی ،نشر نی.
 .43کاشانی ،مال فت الله ،1336 ،تفسير منهج الصاادقي ىا الازام المخاالفي ،کتابفروشـی
محمدحسن علمی.
 .44گنجی ،محمد ،1381 ،یررسا گرایشها دینا دانشجویا شهر اصفها  ،اصفهان ،جهـاد
دانشگاهی.
 .45نجفی خمینی ،محمدجواد1398 ،ق ،تفسير آسا  ،انتشارات اسالمیه.
 .46مغنیه ،محمدجواد1424 ،ق ،تفسير الکاشف ،تهران ،دار الکتاب االسالمیة.
 .47مجلسی ،محمدباقر ،یحاار انناوار الجامعاد لادرر أ باار انئماد انطهاار ،ج ،23تهـران،
اسالمیه.
 .48مدرسی ،سید محمدتقی1419 ،ق ،م هدی الیرآ  ،چاپ ّاو  ،تهران ،دار محبیالحسین.
 .49مکارم شیرازی ،ناصر ،1374 ،تفسير نمونه ،چاپ ّاو  ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة.
 .50وبر ،ماکس ،1371 ،ا الق پروتستان و روح سرمایهداری ،ترجمه :عبـدالمعبود انصـاری،
تهران ،انتشارات سمت.
 .51ـــــــــــ ،1374،اقتصاد و جامعه ،ترجمـه :منـوچهری ،ترابینـژاد و عمـادزاده ،تهـران- ،
انتشارات مولی.
 .52ابن أبی جمهور ،محمد بن زین الدین1405 ،،ق ،عاوالا اليااالا العزیزیاد ىاا انحادیا
الدینيد ،محقق  /مصح  :عراقی ،مجتبی ،چاپ او  ،قم ،دار سید الشهداء للنشر.
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