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آسیبشناسی دینداری در ُبعد عملکرد از منظر قرآن کریم

فاطمهکاشانی
2
حمیدرضامستفید
1

چکیده
سعادت انسان که هدف از ارسال دین بوده است ،با التزام صحیح نسبت به دین محقق خواهد شد .لذا
شناسایی و اجتناب از آنچه ّ
صحت دینداری را خدشهدار میکند ،امری ضروری است.
یکی از ابعاد و مؤلفههای دینداریُ ،بعد عملکردی دین است .بنابراین هر عملکرد ناصحیح در مسیر
دینداری که ابعاد عملکردی دین را مخدوش نماید ،بهعنوان آسیب دینداری خواهد بود .در اینجا
ٔ
عرصه مرتبط با دینداری ایجاد آسیب
با توجه به آیات قرآن کریم بخشی از عملکردهایی که در سه
ٔ
میکنند ،ذکر شده است )۱:عملکردهای آسیبرسان به عرصه شناخت دین :تأسی نکردن به
الگوهای شایسته ،تبعیت کورکورانه ،دریافت مسائل مربوط به دین از طریق نادرست  )۲عملکردهای
ٔ
عرصه عمل به دین :تسلیم اوامر الهی نبودن ،ترجیح دنیا بر دین ،عدم عمل به کتاب
آسیبرسان به
ٔ
الهی ،هواپرستی  )۳عملکردهای آسیبرسان به عرصه ماندگاری در مسیر دین :دینداری موسمی،
صبور نبودن در مسیر دینداری ،مداومت نداشتن در عمل به بایستههای دینی ،عدم مهاجرت برای
حفظ دین خود.
از مجموع آسیبهای بیانشده در هر عرصه ،یک آسیب را میتوان منشأ سایر آسیبها در عرصهٔ
ٔ
(عرصه شناخت
مربوطه دانست که عبارتاند از :دریافت مسائل مربوط به دین از طریق نادرست
ٔ
ٔ
(عرصه ثبات در مسیر دین)
(عرصه عمل به دین) و صبور نبودن در مسیر دینداری
دین) ،هواپرستی
ُ
و بهطورکلی آسیبهای دینداری در بعد عملکرد را در آنها خالصه نمود.
کلیدواژهها :دین ،دینداری ،آسیبهای دینداری ،آسیبشناسی ،عملکرد.
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خداوند متعال دین را بهعنوان دستورالعمل رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی نازل فرموده است.
دستیابی به این سعادت در گرو التزام به دین یا به عبارتی دینداری ،آنهم به ٔ
گونه صحیح و عاری از خطا
است که این امر مستلزم شناخت آسیبهایی است که دینداری را از مسیر صحیح منحرف میکند؛ زیرا
شناخت این آسیبها موجب میشود ،ضمن پیشگیری از گرفتاری بدانها ،در صورت ابتال ،در جهت رفع
آنها اقدام شود.
صحت دینداری در سعادت انسان دارد ،شناسایی آنچه ّ
پس با توجه به اهمیتی که ّ
صحت دینداری
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را مختل میسازد ،ضرورت مییابد .لذا این سؤال مطرح میشود که آسیبهای دینداری چیستند؟ اما
ً
از آنجایی که اصلیترین منبع شناخت دین حق و معرفی طریق دینداری ،قرآن است ،قطعا بهترین منبع
برای شناسایی آسیبهای دینداری نیز قرآن کریم میباشد .در نتیجه برای یافتن پاسخ سؤال مطرحشده
شایسته است تا به قرآن کریم رجوع شود و سؤال مورد نظر چنین بیان شود :آسیبهای دینداری از منظر
قرآن چیست؟
در خصوص دین و دینداری تألیفاتی در قالب کتاب ،مقاله و پایاننامه وجود دارد؛ اما آثاری که فقط
ً
به شناسایی آسیبهای دینداری بپردازد ،اندک هستند و عمدتا این موضوع را در روایات جستجو نموده
کتاب رهزنان دین (آسیبشناسی دین و
و بهطور مستقل آن را در قرآن کریم پیگیری نکردهاند؛ از جمله ِ
دینداری در نهجالبالغه) :دلشاد تهرانی ،مصطفی؛ و امام علی 7و دینداری (پژوهشی در آسیبشناسی
دینداری) :اسعدی ،علیرضا؛ و ٔ
مقاله آسیبشناسی دین و دینداری از منظر امام حسین :7عروتی
موفق ،اکبر.
در نتیجه وجه تمایز این تحقیق با سایر آثار موجود در این زمینه ،پرداختن به موضوع آسیبشناسی
ً
دینداری ِصرفا از دیدگاه قرآن کریم است.
تعریف آسیبشناسی

آسیب در لغت به معنای زخم ،صدمه ،1آفت و بال 2است .اصطالح آسیبشناسی معادل ٔ
واژه «»pathology
است که از دو بخش تشکیل شده »patho«:به معنای بیماری و آسیب و « »logyبه معنای دانش و
 . 1ستوده ،غالمرضا؛ فرهنگ متوسط دهخدا ،تهران :دانشگاه تهران1385 ،؛ ج  ،1ص .39
 . 2معین ،محمد؛ فرهنگ فارسی معین ،تهران :امیرکبیر 1378 ،چاپ چهاردهم؛ ج  ،1ص .58

شناخت .این اصطالح مربوط به یکی از شاخههای علم پزشکی است که در آن به کشف و بررسی منشأ،
علت و ماهیت بیماریها پرداخته میشود؛ اما این اصطالح با حفظ معنا و مفهومش در علوم دیگر ،از
جمله علوم انسانی نیز به کار گرفته میشود .نکتهای که وجود دارد این است که:
 ...آسیبشناسی بسته به ٔ
زمینه خاص علمی و یا پزشکی مفهوم خاص خود را دارد و
شاید نتوان برای آسیبشناسی بدون توجه به ٔ
زمینه [خاصی که در آن مطرح میگردد]
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تفسیری ارائه کرد .در این صورت بهترین ٔ
شیوه توصیف و تبیین آسیبشناسی ،تفسیر
آن بر اساس ٔ
1
زمینه خاصی است که آسیبشناسی در آن به کار میرود.

دین در لغت به معنای انقیاد ،فروتنی و فرمانبرداری کردن است .البته به معنای جزا و بهطور استعاره در
ٔ
مجموعه قوانین و قواعد مربوط به عقاید
معنای شریعت هم به کار میرود 3.از نظر اصطالحی ،دین یعنی
و اخالق و اعمال بشر؛ خواه وضع ٔ
کننده آن خدا باشد یا انسان؛ و به همین جهت ،آنچه در گذشته در مصر،
4
به تصویب و اجرا در میآمد ،با آنکه از اندیشه فراعنه بتپرست سرچشمه میگرفت ،دین نامیده میشد.
تعریف دینداری

ّ
با توجه به عناصر اصلی دین (عقاید ،احکام و اخالقیات) و مؤلفههای دینداری ،دینداری یعنی:
شناخت و باور به پروردگار یکتا ،انبیا ،آخرت و احکام الهی و داشتن عالیق و
عواطف معین نسبت به خدا ،خود ،دیگران و جهان هستی در جهت ّ
تقرب به خدا
5
و التزام و عمل به وظایف دینی.
 . 1رهنما ،سید احمد؛ «آسیبشناسی فرهنگی» ،معرفت ،شماره 30؛ ص .26
 . 2ابن فارس ،احمد بن فارس؛ معجم مقاییس اللغة ،تحقیق عبدالسالم محمد هارون ،قم :مکتب االعالم االسالمی،
 1404ه؛ ج  ،2ص .319
 . 3راغب اصفهانی ،حسین بن محمد؛ مفردات الفاظ قرآن ،تحقیق صفوان عدنان داودی ،بیروت :دارالقلم 1412 ،ه؛
ص .332
 . 4جوادی آملی ،عبدالله؛ قرآن در قرآن ،قم :مرکز نشر اسراء ،چاپ دوازدهم 1393 ،ش؛ ج  ،1ص .279
 . 5فقیهی ،علینقی و غباری بناب ،باقر و خدایاری فرد ،محمد و شکوهی یکتا ،محسن؛ «بررسی الگوی دینداری از منظر
قرآن و سنت» ،اندیشه دینی ،شماره 19؛ ص .49
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تعریف دین
2
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ّ
بر اساس پژوهشهای صورت گرفته در آیات و روایات ،مؤلفههای دینداری سه ُبعد دارند:
1
ُ )۱بعد شناختی و اعتقادیُ )۲ ،بعد عاطفیُ )۳ ،بعد عملکردی.
مراد از عملکرد در اینجا اعمال ،رفتار و کارهایی است که فرد در مسیر التزام به دین انجام میدهد که
ٔ
پشتوانه ذهنی برخوردار است ،اما از قبیل مسائل ذهنی و مفاهیم مانند آن نیست.
گرچه از
تعریف آسیبشناسی دینداری
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با توجه به معنای آسیبشناسی و تعریف ارائهشده از دینداری ،میتوان نتیجه گرفت که هر آنچه موجب
ّ
ّ
اخالل در تحقق مؤلفههای دینداری یا به تعبیری ،پایبندی نسبت به عناصر اصلی دین شود ،بهعنوان
آسیب به دینداری تلقی خواهد شد .در نتیجه آسیبهای دینداری را نیز میتوان در سه ُبعد مطرح نمود:
 )1آسیبهای دینداری در ُبعد اعتقادی )2 ،در ُبعد عاطفی )3 ،در ُبعد عملکردی.
آسیبشناسی دینداری در بعد عملکرد

آنچه در این تحقیق بدان پرداخته شده ،کشف آسیبهای دینداری در ُبعد عملکرد از منظر قرآن کریم است.
بدیهی است که ذکر ٔ
همه آسیبها از گنجایش این مجال خارج است؛ لذا در اینجا برخی از آسیبها مطرح
ٔ
شده است .البته الزم به ذکر است که عدم بیان ٔ
نتیجه حاصله ایجاد نمینماید.
همه موارد ،تغییری در

 .1تأسی نکردن به الگوهای شایسته
فردی که میخواهد در مسیر سعادت قدم بردارد ،برای طی نمودن مسیر بدون کمترین انحراف ،شایسته
است الگویی داشته باشد تا همانند او گام بردارد .البته باید هوشیار باشد که در این مسیر هر شخصی
صالحیت الگو واقع شدن را ندارد .پیامبر اکرم 6نسبت به این امر هشدار داده و میفرمایند:
کل َخ َل ٍ
ف ِم ْن ُأ َّمتِی عَدْ ًل ِم ْن َأ ْه ِل َبیتِی ین ِْفی َع ْن َه َذا الدِّ ِ
إِ َّن فِی ِّ
نی َو انْتِ َح َال
ین َ ْت ِر َ
یف ا ْل َغالِ َ
ِ
ال ِ
ُکم إِ َلی اهلل َع َّز َو َج َّل َفا ْن ُظ ُروا بِ َم ْن َت ْقتَدُ َ
ون فِی
اه ِل َ
ا ُْل ْبطِ ِل َ
َکم َقا َدت ْ
نی َو إِ َّن َأئ َّمت ْ
نی َو ت َْأ ِو َیل ْ َ
ِ
ِ ِ
کم؛ 2در هر نسلی از امت من ،عادلی از اهلبیتم وجود دارد که از این دین
کم َو َص َلت ْ
دین ْ

 . 1مروتی ،سهراب و ستایش ،کبری؛ «مؤلفههای دینداری و راههای پرورش آن در قرآن و حدیث» ،تحقیقات علوم قرآن
و حدیث ،شماره 15؛ ص .214
 . 2ابنبابویه ،محمد بن علی؛ کمالالدین و تمام النعمة ،تحقیق علیاکبر غفاری ،تهران :اسالمیه ،چاپ دوم 1395 ،ه؛
ج ،1ص  ،221ح .7

حتریف غالیان ،نسبت ناروای مبطالن و تأویل جاهالن را نفی میکند و ائم ٔه شام پیشوایانتان
بهسوی خدا هستند .پس بنگرید که در دین و نامزتان ،به چه کسی اقتدا میکنید.

فضای این آیه گرچه مربوط به جنگ احزاب و مقاومتهای پیامبر است ،اما چون معرفی پیامبر
بهعنوان الگو بدون قید بیان شده ،میتوان آن را قابل تعمیم به تمام شؤون حیات پیامبر دانست.
ممکن است این شبهه پیش آید که اسوههای معرفیشده از سوی خداوند معصوم بودند و دستیابی
به آنچه ایشان دست یافتند ،ممکن نیست؛ اما این تصور اشتباه است؛ زیرا اگر چنین بود خداوند آنها را
بهعنوان الگو معرفی نمینمود .ضمن اینکه دست یافتن به تمامی آنچه ایشان دست یافتند ،شاید ممکن
نباشد ،اما قدم برداشتن در جهت آن نیز ارزشمند و ضامن سعادت خواهد بود .امام علی 7میفرمایند:
ون َع َلی َذلِک و َلکن َأ ِعینُونِی بِور ٍع و اجتِه ٍ
َّکم َل َت ْق ِد ُر َ
اد َو ِع َّف ٍة َو َسدَ ٍاد  3...آگاه باشید
ََ َ ْ َ
َ ْ
َأ َل َو إِن ْ
که شام نمیتوانید مانند من باشید ،در آنچه هستم؛ ولیکن (در این مسری) با ورع و تالش و

عفت و درستی ،مرا یاری نامیید.

داشتن الگوی مناسب و تبعیت از آن ،موجب میشود تا فرد ٔ
همه آنچه را باید نسبت به دین بشناسد و
دریافت نماید با معیار آن الگو بسنجد و با توجه به میزان انطباق آنها ،از ّ
صحت یا نادرستی آنها آگاه شود
و در جهت ٔ
ادامه آنچه ّ
صحت دارد و اصالح آنچه ناصحیح است ،قدم بردارد .اگر این الگو وجود نداشته
باشد یا بدان اقتدا نشود ،عالوه بر اینکه ممکن است شناخت فرد از دین شناخت درستی نباشد ،معیاری
هم برای سنجش درستی یا نادرستی این شناخت و عمل بدان ،برایش وجود نداشته باشد.
 . 1ممتحنه 4/و .6
 . 2ابن عاشور ،محمد بن طاهر؛ التحریر و التنویر ،بیتا؛ ج  ،21ص .224
 . 3رضی ،محمد بن حسین؛ نهجالبالغه ،تحقیق صبحی صالح ،قم :هجرت 1414 ،ه؛ ص  ،417نامه .45
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به همین علت قرآن کریم ،افرادی را بهعنوان الگو معرفی مینماید 1که به سبب برخورداری از مقام
عصمت ،مسیر عمل به دین را بهسالمت پیمودهاند .خداوند متعال در آیه ٔ 21
سوره احزاب میفرماید:
ِ
کان َلکم فِی رس ِ
ول اهللِ ُأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة َلِ ْن َ
کر اهللَ کثِری ًا﴾؛
﴿ َل َقدْ َ ْ َ ُ
کان ْیر ُجوا اهللَ َو ا ْل ْیو َم ْالخ َر َو َذ َ
قطع ًا رسول خدا الگویی نیکو برای شامست ،برای کسی که به خدا و روز واپسنی امید دارد
و خدا را فراوان یاد میکند.
«اسوه» از ٔ
2
ریشه أسو ،اسم است برای آنچه بدان تأسی و مثل عمل او انجام میشود.
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 .2تبعیت کورکورانه و بدون آگاهی
در تعدادی از آیات قرآن ،به پیروی و تقلید مشرکان و کفار از پیشینیان اشاره شده 1و این عمل مذمت
شده است .این عمل آنها به ٔ
گفته عالمه طباطبایی ،تقلید باطل است؛ زیرا آنچه در جوامع انسانی و در
ٔ
سیره عقال پذیرفتهشده و صحیح است ،رجوع جاهل به عالم است .تقلید مشرکان از نیاکانشان ،هم رجوع
جاهل به جاهل است که صحیح و عقالیی نیست 2.امام کاظم 7میفرمایند:
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َّاس و َأنَا کو ِ
َأ ْب ِل ْغ َخری ًا َو ُق ْل َخری ًا َو َل تَک ْن إِ َّم َع ًةُ .ق ْل ُت َو َما ْ ِ
اح ٍد
َ
ال َّم َع ُةَ .ق َال َل َت ُق ْل َأنَا َم َع الن ِ َ
ِم َن الن ِ
َّاس ...؛ 3خری را برسان و خری بگو و ا ّمعة 4نباش .عرض کردم :ا ّمعة چیست؟ فرمود:
نگو من با مردم هستم و من یکی از مردمم (بدون اینکه از خود نظری داشته باشی).

انسان به جهت عدم آگاهی از تمام امور ،ناگزیر است تا تقلید نماید و این طبیعی و عقالنی است؛
اما زمانی این تقلید صحیح و کارگشا خواهد بود که از روی آگاهی و با دلیلی روشن همراه باشد .امام
صادق 7میفرمایند:
ِ
ال َّج ِة َفت َُصدِّ َق ُه فِی ِّ
ب َر ُج ًل ُد َ
کل َما َق َال؛ 5بر حذر باش از اینکه فردی را
إِیاک َأ ْن َتنْص َ
ون ْ ُ
حجت و دلیل برگزینی و هر چه گوید ،تصدیقش کنی.
بدون ّ

بنابراین آنچه در فرهنگ قرآن مذموم میباشد ،تبعیت بدون دلیل و حجت است و اصل پیروی نمودن
و تقلید در جای خود ناپسند نیست .در خصوص تبعیت از پیامبر اکرم 6و ائمه :با توجه به ّ
اهلیت
ایشان برای تبعیت ،به سبب مقام عصمت و امر خداوند بر این پیروی ،6دیگر این تبعیت رنگ و بوی تقلید
نهایت بصیرت و آگاهی خواهد بود و فرد در پیروی از این بزرگواران با
کورکورانه را نخواهد داشت و در ِ
 . 1بقره ،170/مائده ،104/اعراف 28/و . ...
 . 2رک :طباطبایی ،محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ پنجم 1417 ،ه؛ ذیل
آیات.
 . 3ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی؛ تحف العقول عن آل الرسول ص ،قم :جامعه مدرسین ،چاپ دوم 1404 ،ه؛ ص
.413
َّ
َ
ِ . 4اإلمعة بکسر الهمزة و تشدید المیم :الذی ال رأی له ،فهو یتابع کل أحد علی رأیه( .ابن اثیر جزری ،مبارک بن محمد؛
النهایة فی غریب الحدیث و األثر ،قم :موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ،چاپ چهارم 1367 ،ش؛ ج  ،1ص .)67
 . 5ابنبابویه ،محمد بن علی؛ معانی األخبار ،قم :دفتر اسالمی وابسته به جامعه مدرسین 1403 ،ه؛ ص  ،169ح .1
ُ َ َ ُ َْ
ْ
کم َفإ ْن َت َ
ناز ْع ُت ْم فی َشیء َف ُر ُّد ُوه إ َلی َّالله َو َّالر ُ
َ ﴿ . 6أ َیها َّالذ َین َآم ُنوا َأط ُیعوا َّالل َه َو َأط ُ
ال ْمر م ْن ْ
َّ
ول ِإن
س
ی
ول
أ
و
ول
س
الر
وا
یع
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َّ َ ْْ
َ ٌ َ َ ْ َ ُ َْ ً
کنتم تؤ ِمنون ِبالل ِه و الیو ِم ال ِْخ ِر ِذلک خیر و أحسن تأ ِویال﴾ نساء.59/

استناد به کالم خدا ،حجت خواهد داشت .در مسیر دینداری نیز تبعیت کورکورانه و بدون آگاهی از این
جهت آسیبرسان خواهد بود که اگر فرد در مسائل مربوط به دین ،بدون آگاهی و بدون اینکه دلیل روشنی
داشته باشد ،از هر کس یا هر چیزی پیروی نماید ،در صورت عدم صالحیت آنچه مورد تقلید واقع شده
است ،فرد به خطا رفته و از مسیر صحیح منحرف خواهد شد.
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 .3دریافت مسائل مربوط به دین از طریق نادرست
خداوند متعال در آیه ٔ 43
سوره نحل میفرماید:

روایات بسیاری ذیل این آیه و در معرفی «اهل الذکر» وجود دارد که در آنها اهلبیت :بهعنوان
1
اهل الذکر معرفی شدهاند.
ٔ
کلی عقلی را بیان کرده و میگویند:
عالمه طباطبایی ذیل این آیه ،یک قاعده ِ
آیه شریفه به یکی از اصول عقالیی و احکام عام عقلی راهنمایی میکند و آن
عبارت است از وجوب رجوع جاهل در هر فنی به عالم در آن فن و آنچه این حکم
در بر دارد ،حکم ّ
تعبدی نیست و امر جاهل ،به پرسش از عالم و بهطور خاص
2
پرسش از اهل ذکر ،امر مولوی تشریعی نیست.
چون قاعدهای که عالمه طباطبایی مطرح فرمودند قاعدهای کلی است ،میتوان آن را در ٔ
همه امور
از جمله به دریافت و شناخت دین نیز سرایت داد؛ به این معنا که برای شناخت و دریافت دین ،باید به عالم
ً
آن مراجعه شود .بنابراین بهترین روش برای یافتن پاسخ نادانستهها،خصوصا در مسائل مربوط به دین،
ٔ
شایسته «اهل الذکر» هستند .البته
رجوع به پیامبر 6و اهلبیت ایشان :است که تنها مصادیق
این به معنای کنار نهادن قرآن کریم نیست؛ زیرا در فرهنگ دین ،قرآن و اهلبیت :قرین یکدیگرند و
اهلبیت جز به قرآن هدایت نمینمایند .ضمن اینکه در برخی از روایات دیگر راه صحیح اخذ دین ،کتاب
و سنت معرفی شده است .امام صادق 7میفرمایند:
َاب و السن َِّةَ ،زا َل ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ت ِْ
ال َب ُال
الر َج ُال َو َم ْن َأ َخ َذ دینَ ُه م َن ا ْلکت ِ َ ُّ
الر َجالَ ،أ َزا َل ْت ُه ِّ
َم ْن َأ َخ َذ دینَ ُه م ْن َأ ْف َواه ِّ
ِّ
ْ
ْ
َ َ ُ َ
ِّ ْ ُ ُ َ
ٌ
ُ َ
ُ َ
« . 1الذ ُکر الق ْرآن َو ن ْح ُن ال َم ْس ُئولون»؛ «الذ ُکر ُم َح َّمد ص َو ن ْح ُن أ ْهل ُه َو ن ْح ُن ال َم ْس ُئولون» .صفار ،محمد بن حسن ،بصائر
الدرجات فی فضائل آل ّ
محمد ،تحقیق محسن کوچهباغی ،قم :مکتبة آیة الله المرعشی ،چاپ دوم 1404،ه؛ ج  ،1ص
 40و .41
 . 2طباطبایی ،محمدحسین؛ پیشین؛ ج  ،12ص .259

میرکنآرق رظنمزا درکلمعدعُب رد یرادنید یسانشبیسآ

الذ ِ
﴿ َف ْس َئ ُلوا َأ ْه َل ِّ
کر إِ ْن کنْت ُْم ال َت ْع َل ُمون ﴾؛ آنچه را نمیدانید ،از اهل ذکر سؤال کنید.

َو َل ْ ُیز ْل؛ 1هر کس دینش را از دهانهای مردم بگرید ،مردم او را نابود میکنند و کسی که
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دینش را از کتاب و سنت بگرید ،کوهها نابود میشوند در حالی که او پابرجاست.

راه دریافت مسائل مربوط به دین ،قرآن (ذکر) و پیامبر و اهلبیت (اهل الذکر) هستند و
پس بهترین ِ
در مسیر دینداری ،گام نهادن در هر طریق دیگری جز این ،چیزی جز قدم نهادن در بیراهه و شناخت
ناصحیح از دین ،نخواهد بود.
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 .4تسلیم نبودن در برابر اوامر الهی و تبعیض قائل شدن در عمل بدانها
خداوند متعال در آیه ٔ 208
سوره بقره میفرماید:

﴿یا َأهیا ا َّل ِذین آمنُوا اد ُخ ُلوا فِی الس ْل ِم کا َّف ًة و ال َتتَّبِعوا ُخ ُط ِ
ِ
وات َّ
کم عَدُ ٌّو ُمبِنی﴾؛
ُ
َ
َ َ ْ
الشیطان إِ َّن ُه َل ْ
ِّ
َ
ای کسانی که ایامن آوردهاید مههجانبه در عرصه تسلیم [از خدا] درآیید و از گامهای شیطان

پریوی نکنید که او نسبت به شام دشمنی آشکار است.
مفسران معنای تسلیم و اطاعت را برای ٔ
واژه «سلم» برگزیدهاند« .کافة» در اینجا حال است یا برای

فاعل ادخلوا و یا برای ّ
السلم 2.در فرض اول ،معنا این است که همگی داخل در اسالم شوید؛ و در فرض
دوم ،معنا این است که بهطور کامل و همهجانبه ،فرمانبردار و تسلیم باشید .شأن نزول ذکرشده برای آیه،
مؤید فرض دوم است 3.بنابراین آیه کسانی را که در ٔ
دایره دین وارد شده و آن را پذیرفتهاند ،مخاطب قرار
داده تا مقید بهتمامی شؤون شریعت اسالم باشند 4و اینگونه نباشد که ملتزم به برخی از وجوه آن باشند
و برخی دیگر را رها نمایند.
در روایات ،تسلیم اوامر الهی بودن بهعنوان یکی از جنبههای حقیقت ایمان بیان شده و گویا خداوند
در این آیه ،مؤمنین را با تأکید بر تسلیم همهجانبه در برابر خویش ،به حقیقت ایمان فرا میخواند .امام
علی 7میفرمایند:
ٔ
کنگره شیخ مفید 1414 ،ه؛ ص .72
 . 1مفید ،محمد بن محمد؛ تصحیح اعتقادات اإلمامیة ،تحقیق حسین درگاهی ،قم:
 . 2عکبری ،عبدالله بن حسین؛ التبیان فی إعراب القرآن ،ریاض :بیت األفکار الدولیه ،بیتا؛ ج .54 ،1
 . 3عبدالله بن سالم و یاران او به پیامبر 6ایمان آوردند ،ولی آنها شرایع آیین پیامبر و حضرت موسی را با هم اقامه
مینمودند .روز شنبه را حرمت مینهادند و گوشت و شیر شتر را کراهت داشتند .این مسئله برای مسلمانان گران بود؛
اما عبدالله بن سالم و یارانش به پیامبر میگفتند«:تورات هم کتاب آسمانی است .به ما اجازه بده تا به آن عمل کنیم».
واحدی ،علی بن احمد؛ اسباب نزول القرآن ،بیروت :دارالکتب العلمیة 1411 ،ه؛ ج  ،1ص .68
 . 4زمخشری ،محمود؛ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،بیروت :دارالکتب العربی ،چاپ سوم 1407 ،ه؛ ج  ،1ص
252؛ طبرسی ،فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران 1372 ،ش؛ ج  ،2ص .537

صل ِ ِ
ِ
یم ِلَ ِ
َأ ُ
مر اهلل؛ 1اصل ایامن تسلیم امر خدا بودن است.
اإلیامن التَّسل ُ
بنابراین آنچه از آیه ٔ 208
سوره بقره به دست میآید ،این است که در برابر فرامین الهی میبایست
تسلیم بود و همگی آنها را پذیرفت و عمل نمود و چنین نباشد که برخی پذیرفته و مورد عمل واقع شود
و برخی دیگر متروک مانده و عمل نشود؛ مانند آنچه در ٔ
آیه ٔ 85
سوره بقره بدان اشاره شده 2و حکایتگر
تبعیض قائل شدن در آیات الهی و عدم تسلیم محض و همهجانبه بودن است که برخی از متدینین به دین
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یهود بدان دچار شدند.

﴿ َب ْل ت ُْؤثِ ُر َ
الیا َة الدُّ نْی﴾ا؛ لیکن شام زندگی نزدیکتر (دنیا) را ترجیح میدهید.
ون ْ َ

آیه بعد میفرماید:

﴿و ْال ِخ َر ُة َخ ٌری َو َأ ْبقی﴾؛ با آنكه [جهان] آخرت نيكوتر و پايدارتر است.
َ

پس آنچه حیات دنیا بر آن ترجیح داده میشود ،آخرت است .این مفهوم در آیه  38سوره توبه 3نیز بیان
شده که در آن افراد بهجای عمل به دین ،دنیا را برگزیدند .البته دوست داشتن دنیا فینفسه ناپسند نیست؛
چنانکه امام علی 7میفرمایند:
ب ُأ ِّم ِه؛ 4مردم فرزندان دنیا هستند و فرد به خاطر
الر ُج ُل َع َلی ُح ِّ
الن ُ
َّاس َأ ْبنَا ُء الدُّ نْیا َو َل َیل ُم َّ
حمبت مادرش رسزنش نمیشود.
 . 1لیثی واسطی ،علی بن محمد؛ عیون الحکم و المواعظ ،تحقیق حسین حسنی؛ قم :دارالحدیث 1376 ،ش؛ ص .121
 . 2این آیه ٔ
درباه بنی اسرائیل نازل شده که هر گاه با گروهی میجنگیدند و بر آن گروه غالب میشدند ،آنها را از خانههایشان
بیرون میکردند و در این کار با یکدیگر همیاری و مشارکت مینمودند درحالیکه اگر برخی از افرادشان توسط دشمن اسیر
میگشت ،با دادن فدیه نجاتشان میدادند .نکته اینجاست که خداوند در عین اینکه جنگ و خونریزی و بیرون راندن از
خانهها را بر آنها حرام نموده بود به آنها اجازه داده بود تا اسیرانشان را با دادن فدیه نجات دهند؛ اما بنی اسرائیل حکم جنگ
و خونریزی و بیرون نکردن از خانهها را نادیده گرفتند و فقط به دستور فدیه عمل نمودند به همین علت در اواسط آیه به
سبب ایمان به بخشهایی از کتابشان (فدیه دادن) و کفر به بخشهای دیگر آن (قتل و ،)...توبیخ میشوند .طبرسی ،فضل
بن حسن؛ پیشین؛ ج  ،1ص .304
ْ
ْ َْ َ َ ُ ْ
َ
َ
ُّ ْ َ َ َ ََ
َّ َّ َ ْ ُْ
َ
کم انف ُروا فی َ
کم إ َذا قیل ل ُ
َ ﴿ . 3یأ َیها َّالذ َین َء َام ُن ْوا َما َل ُ
یوة الدنیا ِمن اال ِخر ِة فما
ب
س

ُ

ْ
ِ
ِ
یل الل ِه اثاقلتم ِإلی الر ِض أ ر ِضیتم ِبالح ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ َّ َ ٌ
ُّ ْ
ََ ُ ْ َ
یوة الدنیا فی اال ِخر ِة ِإل ق ِلیل﴾.
متاع الح ِ
 . 4رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ ص  ،529حکمت .303
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 .5ترجیح دنیا بر دین و آخرت
خداوند متعال در آیه  16سوره اعلی میفرماید:
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این دوست داشتن ،زمانی مذموم خواهد بود که مانع عمل به دین گردد و بر آن رجحان یابد .بهرهمندی
ّ
از دنیا در مسیر آخرت ـ اگر از این حد خارج نشود ـ نهتنها به دینداری آسیبرسان نخواهد بود ،بلکه
کمککننده نیز است .آنچه موجب آسیب به دینداری خواهد شد و از سوی معصومین نیز نسبت بدان
هشدار داده شده ،مواردی است که در تقابل دنیا و دین یا به تعبیری دنیا و آخرت ،دنیا برگزیده شود و بر
دین و آخرت ترجیح داده شود .در برخی از روایات این موضوع بهصورت کلی بیان و سفارش شده تا دنیا
بر آخرت ترجیح داده نشود .پیامبر اکرم 6میفرمایند:
ِ ِ
ِ ِ ِ
و من َعر َض ْت َله دنْیا و ِ
آخ َر ٌة َف ْ
یس ْت َل ُه َح َسنَ ٌة
ُ ُ َ
اخت ََار الدُّ نْیا َع َلی ْالخ َرة َلقی اهللَ ْیو َم ا ْلقیا َمة َو َل َ
َ َ ْ َ
یت َِّقی ِ َبا الن ََّار َو َم ِن ْاخت ََار ْال ِخ َر َة َع َلی الدُّ نْیا َو ت ََرک الدُّ نْیا َر ِضی اهلل َعنْ ُه َو َغ َف َر َل ُه َم َس ِ
اوی
َع َم ِله؛ 1هر کس که دنیا و آخرت بر او عرضه شود و او دنیا را بر آخرت ترجیح دهد و
برگزیند ،خداوند را در روز قیامت مالقات میکند ،درحالیکه برای او حسنهای نیست که
او را از آتش برهاند و کسی که آخرت را بر دنیا ترجیح دهد و دنیا را ترک نامید ،خداوند از
او راضی است و بدیهای عملش را میبخشاید.
روایات دیگری هم هستند که بهصورت جزئیتر ،تقابل دنیا و دین را مطرح مینمایند .امام علی7

میفرمایند:

َکون ِم َن ْالَ ْخ َ ِ
َو َل ت ُْص ِل ْح ُدنْیاک بِ َم ْح ِق ِدینِک َفت َ
سی َن َأ ْع َم ًل؛ 2دنیایت را با نابودی دینت

اصالح نکن که از زیانکارترین افراد در اعامل میشوی.

بنابراین در مسیر دینداری ،دنیا باید در خدمت دین باشد و در مواردی که میان دین و دنیا تقابلی رخ
میدهد ،این دین است که باید بر دنیا ترجیح داده شود؛ در غیر این صورت بدیهی است که به دینداری
آسیب وارد خواهد شد.

 .6عدم عمل به کتاب الهی با وجود نگهداری و قرائت آن
گفته شده است که ٔ
ٔ
3
درباره یهودیانی است که کتاب آسمانیشان را حفظ و نگهداری
آیه  5سوره جمعه
 . 1إبن بابویه ،محمد بن علی؛ من ال یحضره الفقیه ،قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،
چاپ ششم 1413 ،ه؛ ج  ،4ص  ،14ح .4968
 . 2رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ ص  ،415نامه .43
َّ َ َّ
َ َ ُ َّ َ ُ ِّ ُ َّ ْ َ ُ َّ َ ْ ْ ُ
ْ ُ َ ْ ً ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َّ َ َُّ
ََ ْ
ُ
آیات الل ِه و الله ال
مار یح ِمل أسفارا ِبئس مثل القو ِم ال ِذین کذبوا ِب ِ
﴿ . 3مثل ال ِذین حملوا التوراة ثم لم یح ِملوها کمث ِل ال ِح ِ
ْ َ ْ َ َّ
ْ
الظالم َ
ین﴾
یه ِدی القوم ِ ِ

این افراد یا برخی از مؤمنین یهود بودند و مراد از کتاب هم تورات است و یا آنکه مراد از کتاب قرآن
َ َّ
«حق تالوته» را چنین بیان فرمودهاند:
است و این افراد هم مسلمانان هستند 4.امام صادق 7مراد از
ِ
ِ
ِِ
ِ
ون آیاتِ ِه َو َی َت َف َّق ُه َ
الوتِ ِه﴾ َق َال ُی َر ِّت ُل َ
ون فِ ِیه
فی َق ْوله َت َعا َلی ﴿ا َّلذی َن آت ُ
کتاب َی ْت ُلو َن ُه َح َق ت َ
َیناه ُم ا ْل َ
ِِ
ون وعْدَ ه و َیَا ُف َ ِ
َو َی ْع َم ُل َ
ون بِ ِق َص ِص ِه َو َی ْأ َت ِ ُر َ
َب َ
ون بِ َأ َو ِام ِر ِه
ون بِ َأ ْحکامه َو َی ْر ُج َ َ ُ َ
ون َوعیدَ ُه َو َی ْعت ِ ُ
َاه ْو َن َع ْن ن ََو ِاه ِیه َما ُه َو َو اهلل ِح ْف َظ آیاتِ ِه َو َد ْر َس ُح ُروفِ ِه َو تِ َل َو َة ُس َو ِر ِه َو َد ْر َس َأ ْع َش ِار ِه
َو َی َتن َ
اس ِه ح ِف ُظوا حرو َفه و َأ َضا ُعوا حدُ وده و إِنَّم تَدَ بر آیاتِ ِه و ا ْلعم ُل بِ َأح ِ
خ ِ
کامه َ
قال أهللُ تعالی
َو َأ ْ َ
ْ
ُُ ُ َ
َ
َ ََ
ُ َ ُ َ َ ُّ ُ
بارک ،لِیدَّ َّب ُروا﴾ ص29/؛ 5آیات آن را شمرده شمرده میخوانند
ٌ
﴿کتاب َأن َْز ْلنا ُه إِ َلیک ُم َ
و در معنای آن تدبر نموده ،به احکامش عمل میکنند و به وعدههایش امید میبندند و از
هتدیدهایش میهراسند و از داستانهایش عربت میگریند ،اوامرش را بکار بسته ،نواهیش
را اجتناب میکنند و به خدا سوگند ،معنای حق تالوت این است؛ نه اینکه تنها آیاتش را
حفظ کنند و حروفش را درس بگریند و سورههایش را بخوانند و بند بند آن را بشناسند که
مث ً
ال فالن سوره دهیکش چند آیه و پنجیکش چند است؛ و بسیار کسانی که حروف آن را
 . 1طبرسی ،فضل بن حسن؛ پیشین؛ ج  ،10ص 430؛ زمخشری ،محمود؛ پیشین؛ ج  ،4ص .530
 . 2همان.
 . 3بقره.121/
 . 4طباطبایی ،محمد حسین؛ پیشین؛ ج  ،1ص .266
 . 5دیلمی ،حسن بن محمد؛ إرشاد القلوب إلی الصواب ،قم :الشریف الرضی 1412 ،ه؛ ج  ،1ص .78
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میکردند ،اما به محتوای آن عمل نمینمودند؛ به همین خاطر حالشان به حال درازگوشی تشبیه شده
که باری از کتاب بر پشت دارد ،اما نصیبی جز سنگینی از آن بار برایش حاصل نمیشود و چیزی از آن را
درک نمیکند 1.گرچه این آیه حال یهود را بیان مینماید ،اما آنچه آنها بدان گرفتار شدند و هشدار داده
شده به آنها ،قابل انطباق بر پیروان سایر کتب نیز هست .گفته شده که هر کس قرآن را تالوت کند ،اما
ٔ
شایسته این تشبیه قرآن خواهد بود 2.در مقابل این افراد که به کتاب آسمانیشان عمل
بدان عمل نکند نیز
نمیکنند ،قرآن افرادی را معرفی مینماید که پایبند به عمل به کتابشان هستند و میفرماید:
ِ
َاب ی ْت ُلو َن ُه َح َّق تِ َل َوتِ ِه ُأ ْو َلئک ُی ْؤ ِمن َ
ُون بِ ِه َو َمن َیک ُف ْر بِ ِه َف ُأ ْو َلئک ُه ُم
﴿ا َّلذی َن َءاتَین ُ
َاه ُم ا ْلکت َ
ِ
اسون﴾؛ 3کسانی که کتاب [آسامنی] به آنان دادهایم ،آن را بهطوری که شایسته آن است
اخلْ ُ
[با تد ّبر و بهقصد عمل کردن] میخوانند ،آنانند که به آن ایامن میآورند و کسانی که به آن
کفر میورزند ،آنانند که زیانکارند.

کام ً
ال از خمرج ادا میکنند ،ولی حدود آن را ضایع میگذارند ،بلکه تالوت به معنای تدبر در
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آیات آن و عمل به احکام آن است ،هم چنانکه خدای تعالی فرموده :کتابی که بهسوی تو
نازل کردیم ،برای آنکه در آن تدبر کنند.
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بنابراین تنها حفظ کتاب آسمانی و یا حتی تالوت آن کافی نخواهد بود؛ بلکه میبایست بدان عمل نمود.
به نظر میرسد یکی از دالیل تأکید خداوند به تدبر در قرآن ،زمینهسازی برای فهم آیات و در نتیجه عمل بدان
ٔ
ٔ
دستورالعمل
برنامه سعادت انسانها و
دربردارنده
است .درنتیجه در مسیر دینداری ،اگر کتاب آسمانی که
ِ
عمل به دین است ،تنها به حفظ و نگهداری ظاهری و قرائت آن اکتفا شود و مورد عمل واقع نگردد ،آسیبی
بزرگ خواهد بود؛ زیرا اکتفا به ظواهر موجب غفلت از باطن و محتوا میگردد که هدف اصلی بوده است.

 .7هواپرستی
ٔ
َ
«هوی» در لغت به معنای محبت انسان نسبت به چیزی و غلبه آن محبت بر قلب انسان است .ه ِوی،
ْیه َوی َه ًوی یعنی دوست میدارد 1.خداوند متعال در آیه  43سوره فرقان میفرماید:
ْت ت ُ
َکون َع َل ِیه َوکیالً﴾؛ آیا آنکس که هوای [نفس] خود را معبود
یت َم ِن َّات ََذ إِهل َ ُه َهوا ُه َأ َف َأن َ
﴿ َأ َر َأ َ
خویشگرفتهاستدیدی؟آیاتومیتوانیکارسازونگهباناوباشی[اوراهدایتکنی]؟

مراد از اتخاذ هوی بهعنوان إله ،اطاعت و پیروی کردن از آن است ،بدون در نظر گرفتن خداوند
متعال 2.در آیه  60و ٔ 61
سوره یس 3نیز از پرستش شیطان ،تعبیر به اطاعت و تبعیت شده و جز این نیست
که پرستش عین اطاعت است .معصومین :نیز در خصوص تبعیت از هوای نفس هشدار دادهاند و افراد
را از آن پرهیز دادهاند .امام صادق 7آن را دشمنترین دشمنان معرفی نمودهاند.
یء َأ ْعدی لِلر َج ِ
کم َ ْت َذ ُر َ
ال ِم ِن ا ِّت َبا ِع َأ ْه َو ِائ ِه ْم ؛ 4بر
کمَ ،ف َل َ
ْ
ِّ
یس َش  ٌ
ون َأعْدَ ا َء ْ
کم َ
اح َذ ُروا َأ ْه َوا َء ْ
حذر باشید از خواهشهای (نفستان) مهانگونه که از دشمنانتان بر حذر هستید که برای
افراد ،چیزی دشمنتر از تبعیت از هوای نفسشان وجود ندارد».
به نظر میرسد علت تأکید بر عدم متابعت از هوای نفس ،ضدیت و تأثیر سوء آن بر عقل است.
امیرالمؤمنین علی 7میفرمایند:
 . 1ابن منظور ،محمد بن مکرم؛ لسان العرب ،بیروت :دار صار ،چاپ سوم 1414 ،ه؛ ج  ،15ص .372
 . 2طباطبایی ،محمد حسین؛ پیشین؛ ج  ،15ص .223
َ
َّ
َ َ ُُْ
ُ
ٌ ُْ َ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َّ َ
ُ
َ
یطان إنه ل ْ
کم عد ٌّو ُم ِبین﴾؛ ﴿و أ ِن اعبد ِونی هذا ِصراط مست ِقیم﴾.
﴿ . 3أ لم أعهد ِإلیکم یا ب ِنی آدم أن ال تعبدوا الش
ِ
 .1 4کلینی ،محمد بن یعقوب؛ الکافی ،قم :دارالحدیث 1429 ،ه؛ ج  ،4ص  ،34ح .2673

َغ َل َب ُة ْال َ َوی ُت ْف ِسدُ [الدِّ ی َن َو] ا ْل َع ْق َل؛ 1غلب ٔه خواهشهای نفس ،عقل و دین را فاسد مینامید.

به همین علت در روایات مبارزه با هوای نفس و مخالفت با آن ارزشمند است و جایگاهی ویژه دارد.
بنابراین بر اساس خواهشهای نفس عمل نمودن یکی از اساسیترین آسیبهای دینداری است؛ زیرا
عمل بر طبق خواهشهای نفس جایگزین عمل به آنچه خداوند امر فرموده است میباشد که از هدف دین
ً
و دینداری کامال دور است .بنابراین کسی که معبودش هوای نفسش باشد ،هر آنچه بر وفق خواهشهای
ٔ
نتیجه دینداری او ،انجام
نفسش باشد را تبعیت میکند؛ گویی که به خدا و حالل و حرام اعتقادی ندارد و
4
خواستههای نفسانی است.

 .8دینداری موسمی و مقطعی
دینداری موسمی دینداری است که همیشگی و دائمی نبوده و فرد بنا بر شرایط گاهی پایبند به دین و در
نتیجه دیندار خواهد بود و گاهی نیز پایبند به آن نخواهد بود .این شرایط عبارتند از:
 . 1لیثی واسطی ،علی بن محمد؛ پیشین؛ ص  ،348ح .5899
َ
َ َ ٌ َ َ َ ُ ُْ ْ َُْ ُ َ َ ْ َْ َ ُ َ َُ
ُ
ِّ
َ
کل شی ٍء ِدعامة و ِدعامة المؤ ِم ِن عقله ف ِبقد ِر عق ِل ِه تکون ِعبادته ِلربه» کراجکی ،محمد بن
 .3 2قال رسول الله «ِ :6ل ِ
علی؛ کنز الفوائد ،قم :دارالذخائر 1410 ،ه؛ ج  ،2ص .)31
 . 3کلینی ،محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج  ،1ص .37
 . 4طبری ،محمد بن جریر؛ جامع البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دارالمعرفة 1412 ،ه؛ ج  ،25ص .91
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همانطور که اشاره شد عقل ـ با تعریف و مفهوم روایی ،نه عقل با مفهوم عرفی آن ـ و تمایالت نفس
در مقابل یکدیگر قرار دارند .از سوی دیگر ،در برخی از روایات بیان شده است که میزان ّ
تعبد هر فرد
وابسته به میزان عقل اوست 2.در نتیجه به هر میزان که هوای نفس بر عقل فرد غلبه نماید ،از ّ
تعبد او
نسبت به خداوند متعال کاسته خواهد شد؛ ضمن اینکه دینداری او نیز مورد تأیید خداوند نخواهد بود .از
همین روست که امام کاظم 7عمل فردی که تابع نفسش باشد را بیارزش و غیر قابل قبول میدانند.
ْت َقدْ َش َغ ْل َت َق ْل َبک َع ْن َأ ْم ِر َر ِّبک َو َأ َط ْع َت َه َواک َع َلی
یا ِه َشا ُم ک َ
َیف َی ْزکو ِعنْدَ اهلل َع َم ُلک َو َأن َ
َغ َل َب ِة َع ْق ِلک  ...یا ِه َشا ُمَ ،ق ِل ُیل ا ْل َع َم ِل ِم َن ا ْل َع ِالِ َم ْق ُب ٌ
فَ ،و کثِ ُری ا ْل َع َم ِل ِم ْن َأ ْه ِل ْالَوی
ول ُم َضا َع ٌ
ال ْه ِل َم ْر ُدو ٌد؛ 3ای هشام ،چگونه عملت را نزد خداوند پاکیزه میگردانی ،در حالی که
َو ْ َ
قلبت مشغول چیزی غری از آن است که خدا امر فرموده و از هوای نفست تبعیت میکنی که
بر عقلت غلبه نموده  ...ای هشام ،عمل اندک از عامل پذیرفته و چندین برابر ثواب است و
عمل بسیار از اهل هوی و جهل مردود است.

103

104

 .8 .1دیندار بودن تا هنگام تأمین منافع
خداوند متعال در آیه  11سوره حج میفرماید:

ِ
ِ
ٍ
﴿و ِم َن الن ِ
ب َعلی
َّاس َم ْن ی ْع ُبدُ اهللَ َعلی َح ْرف َفإِ ْن َأصا َب ُه َخ ٌری ا ْط َم َأ َّن بِه َو إِ ْن َأصا َب ْت ُه ف ْتنَ ٌة ا ْن َق َل َ
َ
ِ ِ
س الدُّ نْیا َو ْال ِخ َر َة ذلِک ُه َو ْ
الُ ْس ُ
نی﴾؛ و از مردم کسی است که خدا را
ان ا ُْلبِ ُ
َو ْج ِهه َخ َ
[مهانند کسی که] در لبه پرتگاه [ایستاده است] میپرستد؛ حال اگر خریی به او رسد ،در
مهانجا آرام و قرار میگرید و چون بالیی برای او پیش آید ،با صورت واژگون میشود و
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دنیا و آخرت را باخته است.

«حرف» هر چیزی به معنای حاشیه و لبه آن است 1.در این آیه عبادت برخی افراد به «علی حرف» ّ
مقید
ٍ
شده است .مفسران گفتهاند« :علی حرف» یعنی بر حاشیهای از دین هستند ،نه در متن و قلب آن 2.و «انقلب
3
علی وجهه» را به معنای بازگشت آنها به کفرشان و طریقهای که پیش از این بر آن بودند ،دانستهاند.
ابن عاشور «علی حرف» را تمثیل برای نشان دادن حال افراد مردد و «انقلب علی وجهه» را نیز بر
طریق تمثیل به معنای سقوط کردن و به رو افتادن بیان کرده است 4.گویا این تمثیل تزلزل و عدم ثبات
این افراد را در دینداری بیان میفرماید؛ تا زمانی که خیری به آنها برسد (از ِق َبل دینداریشان) نسبت
به دین ،احساس آرامش میکنند و نگران نمیشوند؛ اما هنگامیکه مورد امتحان الهی قرار گیرند و
سختی به آنها برسد ،نسبت به دین رویگردان میشوند .امام حسین 7میفرمایند:
ِ ِ
حیو ُطو َن ُه َما َد َّر ْت َم َع ُ
ایش ُه ْم َفإِ َذا ُم ِّ ُصوا
إِ َّن الن َ
َّاس َعبِیدُ الدُّ نْیا َو الدِّ ی ُن َل ْع ٌق َع َلی َأ ْلسنَت ِه ْم ُ
بِا ْل َب َل ِء َق َّل الدَّ یان َ
ُون؛ 5مردم بندگان دنیا هستند و دین آویزهای بر زبانشان است؛ از دینشان تا
زمانی که زندگیشان پربار است ،مراقبت میکنند؛ اما هنگامیکه به بال امتحان میشوند،
دینداران اندک هستند.
«لعق» به معنای لیسیدن هر چیزی با انگشت یا غیر آن است؛ 6و در این حدیث کنایه از ٔ
بهره اندک از
 . 1رک :الجوهری؛ الصحاح ،تحقیق احمد عبدالغفور العطار ،بیروت :دارالعلم للمالیین ،چاپ چهارم 1407،ه؛ ج  ،4ص
1342؛ حسینی زبیدی ،محمد مرتضی؛ پیشین؛ ج  ،12ص .133
 . 2زمخشری ،محمود؛ پیشین؛ ج  ،3ص .146
 . 3رک :طبری ،محمد بن جریر؛ پیشین؛ ج  ،17ص 93؛ طبرسی ،فضل بن حسن؛ پیشین؛ ج  ،7ص .121
 . 4ابن عاشور ،محمد بن طاهر؛ پیشین؛ ج  ،17ص .155
 . 5ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی؛ پیشین؛ ص .245
 . 6ابن فارس ،احمد بن فارس؛ پیشین؛ ج  ،5ص .252

دین است.

ِ
ِ
من سه َأ ْن یستَجاب َله فِی ِّ ِ
الر َخ ِاء؛ 1هر کس دوست دارد تا در
ْ َ َ ُ
َ ْ َ َّ ُ
الشدَّ ةَ ،ف ْل ُیکث ِر الدُّ َعا َء فی َّ

هنگام سختیها اجابت شود ،پس در خوشیها بسیار دعا کند (خدا را بخواند).

با توجه به اینکه دینداری شایسته آن است که همیشگی بوده و وابسته به شرایط خاصی نباشد،
محدود بودن دینداری به تأمین منافع و شرایط سخت ،دینداری را از مسیر صحیح منحرف خواهد نمود.

 .9صبور نبودن در مسیر دینداری
«صبر» در لغت نقیض «بیتابی کردن» است .برخی از آیات قرآن کریم که به صبر سفارش نمودهاند ،
بهصورت مطلق بیان شدهاند که به نظر عدهای از مفسران به انواع صبر اشاره دارند .پیامبر اکرم 6در
روایتی ،انواع صبر را معرفی نمودهاند و میفرمایند:
2

3

ِ
ِ ِ
الصب َث َل َث ٌة :ص ِ
ب َع ِن ا َْل ْع ِص ِیة ؛ 4صرب بر سه نوع
ب َع َلیال َّطا َعةَ ،و َص ْ ٌ
ب عنْدَ ا ُْلصی َبةَ ،و َص ْ ٌ
َ ٌْ
َّ ْ ُ
است :صرب هنگام مصیبت ،صرب بر طاعت و صرب در برابر گناه و معصیت.

عدم وجود صبر در هر یک از این زمینهها موجب آسیب به دینداری خواهد شد.
 . 1کلینی ،محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج  ،4ص  ،309ح .3094
 . 2فراهیدی ،خلیل بن احمد؛ کتاب العین ،قم :هجرت ،چاپ دوم 1409 ،ه؛ ج  ،7ص .115
َ
َ َ ُْْ َ َ ُْ ْ َْ َ ْ َ
َّ
َ َ ْ
ُ
َ
ال ْسحار﴾آل عمران17/؛ ﴿یا أیها الذ َین َآمنوا ْ
َّ َ َ َّ
اص ِب ُروا َو
قان ِتین و المن ِف ِقین و المستغ ِف ِرین ِب
ِ
﴿ . 3الص ِاب ِرین و الص ِاد ِقین و ال ِ
َ
َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ِّ ْ َ ُ َّ َ
ُ َ ُ َ َّ ُ َّ َ َ َ َّ ْ ُ ْ
الصالة ﴾ رعد22/
کم تف ِل ُحون﴾آل عمران200/؛ ﴿و ال ِذین صبروا اب ِتغاء وج ِه رب ِهم و أقاموا
صابروا و ِرابطوا و اتقوا الله لعل
ِ
 . 4کلینی ،محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج  ،3ص  ،236ح .1704

میرکنآرق رظنمزا درکلمعدعُب رد یرادنید یسانشبیسآ

 .8 .2دیندار بودن تا هنگام برطرف شدن سختیها
خداوند متعال در آیه  12سوره یونس ،آیه  33سوره روم ،آیات  8و 49سوره زمر ،حال انسان را هنگام
رویارویی با آنچه به او زیان میرساند ،بیان میکند که در این حال ،او به خداوند روی میآورد و بدون وقفه
خدا را یاد میکند؛ اما هنگامیکه آن گرفتاری برطرف و یا رحمت و عطیهای از جانب خدا به انسان اعطا
ً
میشود ،چنان رویگردان میشود که گویا اصال خدا را نخوانده و بهسوی آنچه پیش از آن مشغول بوده،
میرود .چنین شیوهای که انسان فقط در هنگام سختیها و نامالیمات خداوند را بخواند ،پسندیده نیست
و در روایات نیز سفارش شده که انسان در ایام خوشی و آسایش نیز باید خداوند را یاد کند تا خداوند هم در
هنگام سختیها او را یاد کند و دعایش را اجابت نماید .امام صادق 7میفرمایند:

105

106

 .9 .1صبر بر مصیبت
این صبر در مقابل تمامی حوادثی است که بر انسان وارد میشود و موجبات اندوه و ناراحتی وی را فراهم
میآورد .در ٔ
آیه ٔ 155
سوره بقره ،تمامی آنچه برای انسان ناخوشایند است ،از جمله ترس ،گرسنگی ،نقص
ٔ
وسیله امتحان الهی معرفی شدهاند و در آخر به صابران بشارت داده شده است .صبر در
در مال و جان
مصیبت ،از آن جهت ارزش و اهمیت دارد که عالوه بر اینکه فرد از سوی خداوند متعال مأجور خواهد
بود ،1وی را به مقام رضا میرساند.
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 .9 .2صبر بر طاعت
«صبر در طاعت» به معنای خویشتنداری برای تحمل دشواریهای مسیر طاعت خداوند متعال است.
مراد از طاعت خداوند ،انجام آن چیزهایی است که بدان امر فرموده ،از جمله عبادات ،فرائض و ترک
منهیات الهی .به نظر عالمه طباطبایی ،آیه  65سوره مریم در مقام بیان توحید در عبادت است؛ اما با این
فرض که از توحید در عبادت ،امر به عبادت و پایداری بر آن ثابت میشود ،2میپذیرند که صبر در عبادت
از این آیه قابلبرداشت است .نفس انسان بهطور طبیعی از سختی گریزان و به دنبال راحتی است؛ به
همین خاطر در مسیر طاعت خداوند به صبر توصیه شده تا دشواریهای این مسیر آسانتر تحمل شود.
امام علی 7میفرمایند:
ِ ِ
ی ٌء إِ َّل ْیأتِی فِی َش ْه َوة؛
کر ٍه َو َما ِم ْن َم ْع ِص ِیة اهلل َش 
ا ْع َل ُموا َأ َّن ُه َما ِم ْن َطا َع ِة اهلل َش 
ی ٌء إِ َّل ْیأتی فی ْ

3

بدانید که چیزی از طاعت خداوند نیست ،مگر آنکه با سختی مهراه است و چیزی از

معصیت خدا نیست ،مگر آنکه با شهوت مهراه است.
ٔ
الزمه صبر در طاعت خداوند این است که فرد خودش را ملزم به ادای فرائض و تحمل
بنابراین
دشواریهای این راه نماید.
َّ
َ َ َ
ُ َّ
َّ ْ
َّ َّ
َ َ ُ َّ َّ ُ َ ً ُ ْ َ
یت َع َل َیها َّ
الص ْب َر َو ْاست ْو َج ْبت َعل َیها ِم َن الل ِه َع َّز َو َجل الث َو َاب ِإن َما ال ُم ِص َیبة ال ِتی
 . 1امام صادق :7ل تعدن م ِصیبة أع ِط
َْ َ َ َ ََ َ َ َ َ ْ ْ ْ ْ َ
ْیح َر ُم صاحبها أجرها و ثوابها ِإذا لم یص ِبر ِعند نزولها .ابن همام اسکافی ،محمد بن همام؛ التمحیص ،قم :مدرسة امام
المهدی 1404 ،ه؛ ص  ،60ح  .126امام صادق« :7من ابتلی من شیعتنا فصبر علیه کان له أجر ألف شهید ».همان؛
ح .125
 . 2طباطبایی ،محمد حسین؛ پیشین؛ ج  ،14ص .85
 . 3رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ ص  ،251خطبه .176

 .9 .3صبر بر معصیت
«معصیت» در مقابل طاعت و به معنای ترک یا نافرمانی از هر آن چیزی است که خداوند امر فرموده؛ خواه
بخشی از آنها یا ٔ
همه آن .صبر در برابر معصیت به معنای نگهداشتن نفس از ارتکاب معاصی و بهطورکلی
هر آنچه موجب نافرمانی از خداوند است .در روایات ،ارزش این صبر بیش از دو نوع دیگر بیان شده است.
امام باقر 7میفرمایند:

107

ِ
ِ
الو َر ُع َعن ا َمل ِ
رب ِ
حار ِم؛ 1صرب دو
رب َعلی ا َلبالءَ ،حس ٌن َج ٌیلَ ،و َ
ین َ
أفض ُل َّ
َّ
الص َ
رب َصربانَ :ص ٌ
الص ُ
و خودداری از حمرمات است.

بنابراین صبر صفتی است که یک فرد در مسیر دینداری در سه موقف باید خود را متصف به آن نماید.
در هنگام شدائد و مصیبتها ،در مسیر اطاعت خداوند و ترک معاصی .عدم صبر در هر یک از این مواقف
موجب صدمه به دینداری خواهد شد؛ زیرا صبور نبودن در هنگام مصیبتها ،موجب شکوه و نارضایتی
از مقدرات الهی میشود که با هدف دینداری که تسلیم بودن در برابر خداوند متعال است ،ناسازگار
میباشد؛ و صبور نبودن در مسیر طاعت و ترک معاصی موجب میشود تا فرد نتواند به نحو شایسته
دشواریهای این مسیر را متحمل شود.

 .10مداومت نداشتن در عمل به بایستههای دینی
خداوند متعال در آیه  23سوره معارج میفرماید:

التم ِ
ِ
ِ
دائ ُمون﴾؛ آنان که مهواره بر نامزشان مداوم و پایدارند.
﴿ا َّلذی َن ُه ْم َعلی َص ِ ْ

برخی از مفسران «دائمون» را تعبیر به استمرار و عدم ترک نمودهاند 2.البته در آیات دیگری از قرآن
کریم 3نیز به استمرار و تداوم یاد خدا ،دعا و عبادت اشاره شده است .در آیات ذکر شده سخن از استمرار
در نماز و عبادت است؛ اما در روایات ،استمرار در عمل بهعنوان یک قاعده کلی بیان شده که قابل تعمیم
است .به فرمایش امام باقر 7محبوبترین اعمال ،عملی است که بنده بر آن مداومت ورزد؛ گرچه اندک
باشد.
 . 1کلینی ،محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج  ،3ص  ،235ح .1702
 . 2طبرسی ،فضل بن حسن؛ پیشین؛ ج  ،10ص 535؛ طباطبایی ،محمد حسین؛ پیشین؛ ج  ،20ص .15
 . 3کهف ،28/انبیاء 19/و  ،20نور.36/

میرکنآرق رظنمزا درکلمعدعُب رد یرادنید یسانشبیسآ

گونه است :صرب در برابر بالیا که نیکو و زیباست ،اما صرب برتر در این دو گونه صرب ،صرب

ب ْالَ ْع َم ِل إِ َلی اهلل َ -ع َّز َو َج َّلَ -ما َد َاو َم ا ْل َع ْبدُ َع َل ِیه َو إِ ْن َق َّل؛ 1حمبوبترین اعامل نزد
َو َأ َح ُّ

108

خداوند عزوجل ،آن چیزی است که بنده بر آن مداومت ورزد؛ حتی اگر اندک باشد.
نکتهای که در این روایات وجود دارد ،این است که مداومت بر عمل ،خط بطالن میکشد ّ
برکمیتگرایی

در عمل؛ زیرا در این روایات ،آنچه ارزشمند است ،تداوم عمل است؛ حتی اگر اندک باشد .البته بنا به
ٔ
فرموده امام صادق ،7عمل مستمری که همراه با یقین باشد ،مراد است.
نی َأ ْف َض ُل ِعنْدَ اهلل ِم َن ا ْل َع َم ِل ا ْلکثِ ِری َعلی َغ ِری ِیق ٍ
إِ َّن ا ْل َع َم َل الدَّ ِائ َم ا ْل َق ِل َیل َع َلی ا ْل ِیق ِ
نی؛ِ 2
عمل دائ ِم
اندک از روی یقنی ،نزد خداوند با فضیلتتر است ،از عمل بسیار بدون یقنی.
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در مسیر دینداری ،یکی از مسائلی که اهمیت دارد ،استمرار در عمل است .بنابراین اگر گاهی به دین
عمل شود و گاهی ترک شود ،موجب آسیب به دینداری خواهد گردید؛ زیرا همانطور که در روایات هم
اشاره گردید ،برترین اعمال ،اعمالی هستند که مستمر و مداوم باشند ،حتی اگر اندک.

 .12عدم مهاجرت برای نجات و حفظ دین خود
خداوند متعال در آیه  97سوره نساء میفرماید:

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني ِف األَ ْر ِ
ض َقا ْل َو ْا
يم كُنت ُْم َقا ُلو ْا ُكنَّا ُم ْست َْض َع ِف َ
﴿إِ َّن ا َّلذي َن ت ََو َّف ُ
اه ُم ا َْلآلئ َك ُة َظالي َأ ْن ُفس ِه ْم َقا ُلو ْا ف َ
َأ َل َت ُك ْن َأر ُض اهلل َو ِاس َع ًة َفت َُه ِ
اءت َم ِص ًري ًا﴾؛ کسانی که
اج ُرو ْا فِ َيها َف ُأ ْو َل ِـئ َك َم ْأ َو ُاه ْم َج َهن َُّم َو َس ْ
ْ
ْ
مالئکه ،جان آنها را میگریند ،در حالی که به خود ستم کردهاند .از آنها میپرسند :در چه
وضعی بودید؟ گویند :ما در زمنی مستضعف بودیم .فرشتگان گویند :مگر زمنی خدا فراخ

نبود که هجرت کنید؟ اینان جایگاهشان دوزخ است و بد رسانجامی است.

افرادی که در این آیه به خود ظلم نمودند و دینشان را به خطر انداختند ،توجیهشان این است که خود
را مستضعف در زمین میدانستند .مراد آنها از استضعاف این بود که مشرکان به سبب کثرت نفرات
و تواناییشان آنها را در سرزمینشان ضعیف و از ایمان به خدا و تبعیت از رسولش منع نمودند؛ 3اما
وقتی مالئکه ادعای آنها را مبنی بر مستضعف بودن تأیید نمیکنند ،روشن میشود که آنها مستضعف
نبودهاند؛ در غیر این صورت معنا نداشت که مالئکه به جهت هجرت نکردنشان آنها را توبیخ نمایند و
یادآور شوند که زمین خدا برای این امر وسیع است.
 . 1کلینی ،محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج  ،6ص  ،36ح .4831
 . 2همان؛ ج  ،3ص  ،150ح .1569
 . 3رک :طبری ،محمد بن جریر؛ پیشین؛ ج  ،5ص 147؛ طبرسی ،فضل بن حسن؛ پیشین؛ ج  ،3ص .151

بهانداز ٔه یک وجب زمنی باشد ،مستوجب هبشت است و دوست و همنشنی پدرش ابراهیم

و پیامربش حممد6خواهد بود.
سوره زمر 2و آیه ٔ 56
خداوند متعال در آیه ٔ 10
سوره عنکبوت 3نیز به وسعت زمین اشاره مینماید تا راه
بهانهتراشی را بهطور کلی بر بندگان ببندد؛ به این معنا که اگر در قسمتی از زمین ،فرد نتواند آنگونه که
باید دینداری نماید ،باید آن مکان را ترک کند .امام صادق 7ذیل آیه  56سوره عنکبوت میفرمایند:
إذا ُع ِصی اهلل فِی َأ ٍ
اخرج ِم َنها إِ َلی َغ ِری َها؛ 4اگر در رسزمینی که تو در آن هستی
رض َ
أنت ِ َباَ ،ف ُ
خداوند نافرمانی میشود ،بهسوی جایی دیگر غری از آن خارج شو.

عدالت خداوند متعال حکم میکند که با توجه به امکاناتی که به افراد داده است ،آنها را مؤاخذه
نماید .با توجه به وسعت زمین ،در این مورد هم خداوند امکان جابهجایی را فراهم نموده است .پس اگر
کسی کوتاهی نماید ،در برابر خداوند معذور نخواهد بود و باید پاسخگو باشد.

 . 1ورام بن أبی فراس ،مسعود بن عیسی؛ تنبیه الخواطر و نزهة النواظر ،قم :مکتبة فقیه 1410 ،ه؛ ج  ،1ص .33
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 . 4طبرسی ،فضل بن حسن؛ پیشین؛ ج  ،8ص .455
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بنابراین حضور در سرزمینی که دینداری انسان را به خطر میاندازد ،صحیح نیست و فرد باید به
مکان دیگری برود تا دینش را حفظ نماید .در ٔ
آیه ٔ 97
سوره نساء هم بیان شده حضور در چنین مکانی،
نمیتواند توجیهگر آسیبهای وارد شده بر دینداری باشد .خداوند هم با توجه به امکاناتی که فراهم
ٔ
انگیزه حفظ و نجات دین ،با وجود
نموده ،این عذر را نمیپذیرد .البته بدیهی است که هجرت کردن با
اهمیتش ،دشواریهایی نیز خواهد داشت .پیامبر اکرم 6میفرمایند:
کان ِشرب ًا ِمن األَ ِ
رض إِ َلی َأ ٍ
َمن َف َّر بِ ِدینِ ِه ِمن َأ ٍ
جلنَّ َة َو َ
رض َو إِن َ
کان َرفِ َیق َأبِ ِیه
َوج َ
رض ،است َ
با َ
ِ
یم َو نَبِ ِیه ُم َ َّم ٍد 6؛ 1هر کس به خاطر دینش از زمینی به زمنی دیگر بگریزد ،حتی اگر
إِ َبراه َ

نتیجهگیری
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از مجموع آنچه بهعنوان آسیبهای دینداری در ُبعد عملکرد به دست آمد ،میتوان نتیجه گرفت که این
ٔ
ٔ
ٔ
عرصه ثبات و ماندگاری در مسیر دین
عرصه عمل به دین و
عرصه شناخت دین،
عملکردها در تحقق سه
اخالل ایجاد مینمایند .به این صورت که تأسی نکردن به الگوهای شایسته ،تبعیت کورکورانه و دریافت
ٔ
عرصه شناخت فرد از دین صدمه میزنند و مانع میشوند که
مسائل مربوط به دین از طریق نادرست به
شناخت فرد از دین صحیح باشد .تسلیم نبودن در برابر اوامر الهی ،ترجیح دنیا بر دین و آخرت ،عدم عمل
ٔ
عرصه عمل به دین صدمه میزنند و عمل فرد را از مسیر صحیح منحرف
به کتاب الهی و هواپرستی به
مینمایند .دینداری موسمی و مقطعی ،صبور نبودن در مسیر دینداری ،مداومت نداشتن در عمل به
ٔ
عرصه ثبات
بایستههای دینی و عدم مهاجرت برای حفظ دین خود ،از جمله عملکردهایی هستند که در
و ماندگاری فرد در مسیر دینداری اختالل ایجاد مینمایند.
بنابراین شناسایی آسیبهای دینداری در ُبعد عملکرد ،زمینه را برای تحقق شناخت صحیح از دین،
ّ
صحت عمل بدان و ثبات در مسیر دین فراهم میکند .شناسایی این آسیبها ،چه با هدف پیشگیری و چه
با هدف اقدام در جهت برطرف نمودن آسیبها صورت گیرد ،نقش مؤثری در سالمت دینداری خواهد
داشت.

از میان عملکردهای آسیبرسان در هر عرصه ،یک آسیب بهعنوان اصلیترین عملکرد وجود دارد
که سایر عملکردهای آسیبرسان در آن عرصه از آن نشأت میگیرند و بهطور کلی آسیبهای دینداری
در ُبعد عملکرد را میتوان در این آسیبها خالصه نمود .این آسیبها عبارتند از:
ٔ
ٔ
(عرصه عمل به
(عرصه شناخت دین)؛ هواپرستی
دریافت مسائل مربوط به دین از طریق نادرست
ٔ
(عرصه ثبات در مسیر دین).
دین)؛ صبور نبودن در مسیر دینداری
آنچه در این مقاله بدان پرداخته شد ،تنها بخشی از آسیبهای دینداری در ُبعد عملکرد بود و میتوان
سایر آسیبهای دینداری در این ُبعد ،آسیبهای دینداری در ُبعد اعتقادات و عواطف ،عوامل و منشأ
ایجاد آسیبها و راهکارهای برطرف نمودن آنها را در مقاالت دیگر پیگیری نمود.
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