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شود و در اثر شرایط از جانب خدا بر قلب بنده نازل می ایمان حقیقتی است که در صورت فراهم ساختن
تواند  خود را به طور کامل به او واگذار نموده و امور خود را به او بسپارد و نسبت به قضاهای آن می

رانده شده بر او کمال رضایت را داشته باشد. برای ایجاد شرایط نزول حقیقت ایمان که به روح یا نور 
است، معرفت به خداوند و تکیه به او امری بدیهی است. این کتاب به تبیین فرآیند ایمان معرفی شده 

دستیابی معرفت تا دستیابی عمل خالص و صالح در مراحل مختلف بلوغ که با مدد روح ایمان رخ 
  .پردازددهد، میمی

ه در قرآن و روایات بسیار بر آن تأکید شده است و از موضوعاتی است که بودن یا ایمان حقیقتی است ک
 کند. نبودن آن زندگی فرد را دگرگون می

تواند در زندگی داشته باشد و بدون آن هیچ امنیتی ای است که فرد میترین سرمایهایمان به خدا بزرگ
 قابل تصور هم نیست.

شود به ایمانی درست یا اشتباه وابسته است. فرد نب انسان صادر میاعمالی که به صورت اختیاری از جا
 در این اعمال گریزی به جز ایمان ندارد.

در قرآن از ایمان مثبت که همان ایمان به خدا و رسول سخن گفته است و ایمان منفی را در اثر پذیرفتن 
تواند انسان یندی است که میشود ایمان فراوالیت طاغوت معرفی کرده است. در این صورت معلوم می

شود و گرنه فرد را به را در مسیر عبودیت قرار دهد، اگر ایمان مثبت باشد عبودیت ربّ را سبب می
 کشاند.عبودیت شیطان می

با توجه به آیات و روایات هر آنچه زندگی انسان را در جهت صعود یا نزول قرار دهد به طور مستقیم با 
 ایمان مرتبط است. 

http://www.quranahlebayt.ir/


 

 فرایندش نایس امیان
 ( توضیحات اکمل)  

www.QuranAhlebayt.ir  

ایمان در زندگی انسان نقش امنیت داشتن یا نداشتن است و همین امر جایگاه آن را در زندگی نقش 
 کند. انسان مشخص می

توان از او در امن بود و این سرّ همه تواند امنیت آفرین باشد و نمیفردی که ایمان به خدا ندارد نمی
ها یکی ایمان موضوع مصونیت از آسیب شود. بنابراین در بررسیهایی است که به انسان وارد میآسیب

 از محور اصلی مباحث است.
شود و بدون آن شود و به مقام سالم و قدم صدق نائل میپذیری خارج میبا وجود ایمان انسان از آسیب

 هاست. محلی برای همه آسیب
داشت که در تقویت ایمان به معنای تقویت ایمنی انسان است در این صورت هیچ طاغوتی قدرت نخواهد 

دل فرد مؤمن نفوذ یابد. بنابراین صبر و استقامت و قدرت یافتن در برابر دشمنان خدا تنها با ایمان به او 
 هویت خواهد بود.ماند که اگر تنی سر نداشته باشد بیشود. لذا صبر برای ایمان به منزله سر میمیسر می

یابد زیرا توان درونی او مدیریت های الهی را میتبرداری از نعمانسان با داشتن گوهر ایمان توان بهره
افتد در این صورت هر نعمتی که برای او وجود دارد یا به شود و بر طبق رضایت الهی به کار میمی

بخش سازد. به همین دلیل ایمان در معنای دیگرش به توانمندتر میوجود آید او را در مدیریتش بهره
 کند.شود و در جایگاه شکر ایفای نقش میط میکردن قوای درونی انسان مرتب

دهی اعمال انسان را به عهده دارد و گرایش به امنیت از باالترین به طور طبیعی گرایشات انسان جهت
شود و به همین دلیل بر سایر گرایشات او سایه افکنده گرایشات انسان است که به وسیله ایمان تأمین می

 دهد. ت تأثیر قرار میهای دیگر را تحو همه گرایش
ممکن است انسان در در دوران اول زندگی خود نقش ایمان یا حتی معنا و مفهوم آن را درک نکند ولی 
با فعال شدن رشد فکری و عقلی از اولین موضوعاتی است که آن را فهمیده و در جهت تقویت و یا 
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ان خود را ندارد ولی به تدریج به آید. طبیعی است از ابتدا انسان خود قصد تضعیف ایمتضعیف برمی
 شود. ای گرفتار میچنین ورطه

شود و این دو کفه به در این صورت تضعیف ایمان به خدا تقویت ایمان به غیرخدا را در فرد موجب می
 شود.   ترین عوامل هدایت و ضاللت فرد و جامعه محسوب میعنوان مهم

بحث از تمامی ساختار وجودی انسان و  بحث از ایمان، بنابراین با توجه به آیات و روایات نورانی
شود که الزم است از این ای از مطالب برای باز شدن مطرح میجامعه است. به همین دلیل حجم گسترده

انبوه فراوان بخشی به عنوان هسته مرکزی مباحث آن هم به طور اختصار بیان شود. بر این اساس برای 
 نکات زیر ضروری است: مطالعه کتاب حاضر توجه به

 بیان مختصر مطالب نباید مخاطبین را از غور نسبت به مطالب عمیق بازدارد. .1
از آنجایی که مباحث با هدف جایابی مطالب در منظومه انسان و جامعه طرح شده است، بررسی  .2

تدبری موضوعات در آن اصل بود و مخاطب محترم الزم است این دید تدبری را تا پایان برای 
 د حفظ نماید تا قصور در ارائه مطالب قدرت تحلیل او را کم نکند.خو

شود تا سرّ تنوع و تعدد آیات و روایات مربوط به ایمان ای به مطالب موجب مینگاه منظومه .3
مشخص شود. لذا توجه به تنوع بیان در تبیین ایمان یکی از مطالب مهمی است که مخاطب 

ته باشد و در صحیفه خاطر خود ثبت و در هنگام لزوم به محترم الزم است نسبت به آن دقت داش
توان از تعدد منظر در حوزه هر یک متناسب با نیاز خود و دیگران رجوع نماید. بنابراین می

 های چند بعدی استفاده کرد.ایمان به عنوان فرصتی برای باال بردن قدرت تحلیل
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ات و روایات بهره گرفته شود توجه به ظاهر از آنجایی که در ارائه کتاب سعی شده تا از ظاهر آی .4
باشد که الزم است به آن های کتاب میهای بیانی یکی از موضوعات و ظرافتالفاظ و قالب

 توجه وافر مبذول شود.

 فاتحه: فرایند ایمان در ساختار انسان
 تمعرف سازیفعال :اول فصل
 توکل بسترسازی دوم: فصل
 ایمان روح نزول سوم: فصل
 (مؤمن) ایمان صفت بروز :چهارم فصل
 عمل در ایمان بروز پنجم: فصل

 ایمان غایت یقین خاتمه:
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