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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 صّحت دین داری را خدشه دار می کند، امری ضروری است.
یکی از ابعاد و مؤلفه های دین داری، ُبعد عملکردی دین است. بنابراین هر عملکرد ناصحیح در مسیر 
دین داری که ابعاد عملکردی دین را مخدوش نماید، به عنوان آسیب دین داری خواهد بود. در اینجا 
با توجه به آیات قرآن کریم بخشی از عملکردهایی که در سه عرصٔه مرتبط با دین داری ایجاد آسیب 
می کنند، ذکر شده است:۱( عملکردهای آسیب رسان به عرصٔه شناخت دین: تأسی نکردن به 
الگوهای شایسته، تبعیت کورکورانه، دریافت مسائل مربوط به دین از طریق نادرست ۲( عملکردهای 
آسیب رسان به عرصٔه عمل به دین: تسلیم اوامر الهی نبودن، ترجیح دنیا بر دین، عدم عمل به کتاب 
الهی، هواپرستی ۳( عملکردهای آسیب رسان به عرصٔه ماندگاری در مسیر دین: دین داری موسمی، 
صبور نبودن در مسیر دین داری، مداومت نداشتن در عمل به بایسته های دینی، عدم مهاجرت برای 

حفظ دین خود.
از مجموع آسیب های بیان شده در هر عرصه، یک آسیب را می توان منشأ سایر آسیب ها در عرصٔه 
مربوطه دانست که عبارت اند از: دریافت مسائل مربوط به دین از طریق نادرست )عرصٔه شناخت 
دین(، هواپرستی )عرصٔه عمل به دین( و صبور نبودن در مسیر دین داری )عرصٔه ثبات در مسیر دین( 

و به طورکلی آسیب های دین داری در ُبعد عملکرد را در آن ها خالصه نمود.

کلیدواژه ها: دین، دین داری، آسیب های دین داری، آسیب شناسی، عملکرد.
* تاریخ دریافت: 94/03/25                                       تاریخ پذیرش: 94/05/12

Email: tobaierahmat@yahoo.com          1 . کارشناسی ارشد، رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث
Email: hr.mostafid@yahoo.com                                                                  2 . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
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مقدمه
است.  فرموده  نازل  اخروی  و  دنیوی  سعادت  به  رسیدن  دستورالعمل  به عنوان  را  دین  متعال  خداوند 
دستیابی به این سعادت در گرو التزام به دین یا به عبارتی دین داری، آن هم به گونٔه صحیح و عاری از خطا 
است که این امر مستلزم شناخت آسیب هایی است که دین داری را از مسیر صحیح منحرف می کند؛ زیرا 
شناخت این آسیب ها موجب می شود، ضمن پیشگیری از گرفتاری بدان ها، در صورت ابتال، در جهت رفع 

آن ها اقدام شود.
پس با توجه به اهمیتی که صّحت دین داری در سعادت انسان دارد، شناسایی آنچه صّحت دین داری 
را مختل می سازد، ضرورت می یابد. لذا این سؤال مطرح می شود که آسیب های دین داری چیستند؟ اما 
از آنجایی که اصلی ترین منبع شناخت دین حق و معرفی طریق دین داری، قرآن است، قطعًا بهترین منبع 
برای شناسایی آسیب های دین داری نیز قرآن کریم می باشد. در نتیجه برای یافتن پاسخ سؤال مطرح شده 
شایسته است تا به قرآن کریم رجوع شود و سؤال مورد نظر چنین بیان شود: آسیب های دین داری از منظر 

قرآن چیست؟
در خصوص دین و دین داری تألیفاتی در قالب کتاب، مقاله و پایان نامه وجود دارد؛ اما آثاری که فقط 
به شناسایی آسیب های دین داری بپردازد، اندک هستند و عمدتًا این موضوع را در روایات جستجو نموده 
و به طور مستقل آن را در قرآن کریم پیگیری نکرده اند؛ از جمله کتاِب رهزنان دین )آسیب شناسی دین و 
دین داری در نهج البالغه(: دلشاد تهرانی، مصطفی؛ و امام علی7 و دین داری )پژوهشی در آسیب شناسی 
امام حسین7: عروتی  از منظر  و دین داری  مقالٔه آسیب شناسی دین  و  دین داری(: اسعدی، علیرضا؛ 

موفق، اکبر.
در نتیجه وجه تمایز این تحقیق با سایر آثار موجود در این زمینه، پرداختن به موضوع آسیب شناسی 

دین داری ِصرفًا از دیدگاه قرآن کریم است.

تعریفآسیبشناسی
 »pathology« آسیب در لغت به معنای زخم، صدمه1، آفت و بال2 است. اصطالح آسیب شناسی معادل واژٔه
به معنای دانش و   »logy« بیماری و آسیب و به معنای   »patho«:از دو بخش تشکیل شده است که 

1 . ستوده، غالمرضا؛ فرهنگ متوسط دهخدا، تهران: دانشگاه تهران، 1385؛ ج 1، ص 39.
2 . معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، تهران: امیرکبیر، 1378 چاپ چهاردهم؛ ج 1، ص 58.
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شناخت. این اصطالح مربوط به یکی از شاخه های علم پزشکی است که در آن به کشف و بررسی منشأ، 
علت و ماهیت بیماری ها پرداخته می شود؛ اما این اصطالح با حفظ معنا و مفهومش در علوم دیگر، از 

جمله علوم انسانی نیز به کار گرفته می شود. نکته ای که وجود دارد این است که:
 ... آسیب شناسی بسته به زمینٔه خاص علمی و یا پزشکی مفهوم خاص خود را دارد و 
شاید نتوان برای آسیب شناسی بدون توجه به زمینٔه ]خاصی که در آن مطرح می گردد[ 
تفسیری ارائه کرد. در این صورت بهترین شیؤه توصیف و تبیین آسیب شناسی، تفسیر 

آن بر اساس زمینٔه خاصی است که آسیب شناسی در آن به کار می رود.1

تعریفدین
دین در لغت به معنای انقیاد، فروتنی و فرمان برداری کردن است.2 البته به معنای جزا و به طور استعاره در 
معنای شریعت هم به کار می رود.3 از نظر اصطالحی، دین یعنی مجموعٔه قوانین و قواعد مربوط به عقاید 
و اخالق و اعمال بشر؛ خواه وضع کنندٔه آن خدا باشد یا انسان؛ و به همین جهت، آنچه در گذشته در مصر، 
به تصویب و اجرا در می آمد، با آنکه از اندیشه فراعنه بت پرست سرچشمه می گرفت، دین نامیده می شد.4

تعریفدینداری
با توجه به عناصر اصلی دین )عقاید، احکام و اخالقیات( و مؤّلفه های دین داری، دین داری یعنی: 

و  عالیق  داشتن  و  الهی  احکام  و  آخرت  انبیا،  یکتا،  پروردگار  به  باور  و  شناخت 
عواطف معین نسبت به خدا، خود، دیگران و جهان هستی در جهت تقّرب به خدا 

و التزام و عمل به وظایف دینی.5

1 . رهنما، سید احمد؛ »آسیب شناسی فرهنگی«، معرفت، شماره 30؛ ص 26.
2 . ابن فارس، احمد بن فارس؛ معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبدالسالم محمد هارون، قم: مکتب االعالم االسالمی، 

1404 ه؛ ج 2، ص 319.
3 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ مفردات الفاظ قرآن، تحقیق صفوان عدنان داودی، بیروت: دارالقلم، 1412 ه؛ 

ص 332.
4 . جوادی آملی، عبدالله؛ قرآن در قرآن، قم: مرکز نشر اسراء، چاپ دوازدهم، 1393 ش؛ ج 1، ص 279.

5 . فقیهی، علی نقی و غباری بناب، باقر و خدایاری فرد، محمد و شکوهی یکتا، محسن؛ »بررسی الگوی دین داری از منظر 
قرآن و سنت«، اندیشه دینی، شماره 19؛ ص 49.
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بر اساس پژوهش های صورت گرفته در آیات و روایات، مؤّلفه های دین داری سه ُبعد دارند: 
۱( ُبعد شناختی و اعتقادی، ۲( ُبعد عاطفی، ۳( ُبعد عملکردی.1 

مراد از عملکرد در اینجا اعمال، رفتار و کارهایی است که فرد در مسیر التزام به دین انجام می دهد که 
گرچه از پشتوانٔه ذهنی برخوردار است، اما از قبیل مسائل ذهنی و مفاهیم مانند آن نیست.

تعریفآسیبشناسیدینداری
با توجه به معنای آسیب شناسی و تعریف ارائه شده از دین داری، می توان نتیجه گرفت که هر آنچه موجب 
اخالل در تحّقق مؤّلفه های دین داری یا به تعبیری، پایبندی نسبت به عناصر اصلی دین شود، به عنوان 
آسیب به دین داری تلقی خواهد شد. در نتیجه آسیب های دین داری را نیز می توان در سه ُبعد مطرح نمود: 

۱( آسیب های دین داری در ُبعد اعتقادی، ۲( در ُبعد عاطفی، ۳( در ُبعد عملکردی.

آسیبشناسیدینداریدربعدعملکرد
آنچه در این تحقیق بدان پرداخته شده، کشف آسیب های دین داری در ُبعد عملکرد از منظر قرآن کریم است. 
بدیهی است که ذکر همٔه آسیب ها از گنجایش این مجال خارج است؛ لذا در اینجا برخی از آسیب ها مطرح 

شده است. البته الزم به ذکر است که عدم بیان همٔه موارد، تغییری در نتیجٔه حاصله ایجاد نمی نماید. 

1. تأقی ندیدش به الگوهاد شاسسته
فردی که می خواهد در مسیر سعادت قدم بردارد، برای طی نمودن مسیر بدون کمترین انحراف، شایسته 
این مسیر هر شخصی  باشد که در  باید هوشیار  البته  او گام بردارد.  تا همانند  باشد  الگویی داشته  است 

صالحیت الگو واقع شدن را ندارد. پیامبر اکرم6 نسبت به این امر هشدار داده و می فرمایند:
ِریَف اْلَغالنَِی َو اْنتَِحاَل  یِن َتْ تِی َعْدًل ِمْن َأْهِل َبیتِی ینِْفی َعْن َهَذا الدِّ إِنَّ فِی کلِّ َخَلٍف ِمْن ُأمَّ
َتکْم َقاَدُتکْم إَِلی اهلل َعزَّ َو َجلَّ َفاْنُظُروا بَِمْن َتْقَتُدوَن فِی  اْلُْبطِِلنَی َو َتْأِویَل اْلَاِهِلنَی َو إِنَّ َأِئمَّ
ِدینِکْم َو َصَلتِکْم؛2  در هر نسلی از امت من، عادلی از اهل بیتم وجود دارد که از این دین 

1 . مروتی، سهراب و ستایش، کبری؛ »مؤلفه های دین داری و راه های پرورش آن در قرآن و حدیث«، تحقیقات علوم قرآن 
و حدیث، شماره 15؛ ص 214.

2 . ابن بابویه، محمد بن علی؛ کمال الدین و تمام النعمة، تحقیق علی اکبر غفاری، تهران: اسالمیه، چاپ دوم، 1395 ه؛ 
ج1، ص 221، ح 7.
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تریف غالیان، نسبت ناروای مبطلن و تأویل جاهلن را نفی می کند و ائمٔه شام پیشوایانتان 
به سوی خدا هستند. پس بنگرید که در دین و نامزتان، به چه کسی اقتدا می کنید.

به همین علت قرآن کریم، افرادی را به عنوان الگو معرفی می نماید1  که به سبب برخورداری از مقام 
عصمت، مسیر عمل به دین را به سالمت پیموده اند. خداوند متعال در آیه ۲۱ سورٔه احزاب می فرماید:

﴿َلَقْد کاَن َلکْم فِی َرُسوِل اهللِ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة لَِْن کاَن یْرُجوا اهللَ َو اْلیْوَم اْلِخَر َو َذکَر اهللَ کثرِیًا﴾؛ 
قطعًا رسول خدا الگویی نیکو برای شامست، برای کسی که به خدا و روز واپسنی امید دارد 

و خدا را فراوان یاد می کند.
»اسوه« از ریشٔه أسو، اسم است برای آنچه بدان تأسی و مثل عمل او انجام می شود.2

پیامبر  معرفی  چون  اما  است،  پیامبر  مقاومت های  و  احزاب  جنگ  به  مربوط  گرچه  آیه  این  فضای 
به عنوان الگو بدون قید بیان شده، می توان آن را قابل تعمیم به تمام شؤون حیات پیامبر دانست.

ممکن است این شبهه پیش آید که اسوه های معرفی شده از سوی خداوند معصوم بودند و دستیابی 
به آنچه ایشان دست یافتند، ممکن نیست؛ اما این تصور اشتباه است؛ زیرا اگر چنین بود خداوند آن ها را 
به عنوان الگو معرفی نمی نمود. 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 علی7 می فرمایند:

ٍة َو َسَداٍد ...3 آگاه باشید  َأَل َو إِنَّکْم َل َتْقِدُروَن َعَلی َذلِک َو َلکْن َأِعینُونِی بَِوَرٍع َو اْجتَِهاٍد َو ِعفَّ
که شام نمی توانید مانند من باشید، در آنچه هستم؛ ولیکن )در این مسری( با ورع و تلش و 

عفت و درستی، مرا یاری نامیید.
داشتن الگوی مناسب و تبعیت از آن، موجب می شود تا فرد همٔه آنچه را باید نسبت به دین بشناسد و 
دریافت نماید با معیار آن الگو بسنجد و با توجه به میزان انطباق آن ها، از صّحت یا نادرستی آن ها آگاه شود 
و در جهت ادامٔه آنچه صّحت 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.

1 . ممتحنه/4 و 6.
2 . ابن عاشور، محمد بن طاهر؛ التحریر و التنویر، بی تا؛ ج 21، ص 224.

3 . رضی، محمد بن حسین؛ نهج البالغه، تحقیق صبحی صالح، قم: هجرت، 1414 ه؛ ص 417، نامه 45.
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2. تبدیت بوربورانه و بعوش نگاهی
در تعدادی از آیات قرآن، به پیروی و تقلید مشرکان و کفار از پیشینیان اشاره شده1 و این عمل مذمت 
شده است. این عمل آن ها به گفتٔه عالمه طباطبایی، تقلید باطل است؛ زیرا آنچه در جوامع انسانی و در 
سیرٔه عقال پذیرفته شده 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 کاظم7 می فرمایند:
َعُة. َقاَل َل َتُقْل َأَنا َمَع النَّاِس َو َأَنا کَواِحٍد  مَّ َعًة. ُقْلُت َو َما اْلِ َأْبِلْغ َخریًا َو ُقْل َخریًا َو َل َتکْن إِمَّ
ِمَن النَّاِس ...؛3 خری را برسان و خری بگو و اّمعة4 نباش. عرض کردم: اّمعة چیست؟ فرمود: 

نگو من با مردم هستم و من یکی از مردمم )بدون اینکه از خود نظری داشته باشی(.
این طبیعی و عقالنی است؛  و  نماید  تقلید  تا  ناگزیر است  امور،  تمام  از  آگاهی  به جهت عدم  انسان 
باشد. امام  با دلیلی روشن همراه  و  آگاهی  از روی  بود که  تقلید صحیح و کارگشا خواهد  این  اما زمانی 

صادق7 می فرمایند:
َقُه فِی کلِّ َما َقاَل؛5  بر حذر باش از اینکه فردی را  ِة َفُتَصدِّ إِیاک َأْن َتنِْصَب َرُجًل ُدوَن اْلُجَّ

بدون حّجت و دلیل برگزینی و هر چه گوید، تصدیقش کنی.
بنابراین آنچه در فرهنگ قرآن مذموم می باشد، تبعیت بدون دلیل و حجت است و اصل پیروی نمودن 
و تقلید در جای خود ناپسند نیست. در خصوص تبعیت از پیامبر اکرم6 و ائمه: با توجه به اهلّیت 
ایشان برای تبعیت، به سبب مقام عصمت و امر خداوند بر این پیروی6، دیگر این تبعیت رنگ و بوی تقلید 
کورکورانه را نخواهد داشت و در نهایِت بصیرت و آگاهی خواهد بود و فرد در پیروی از این بزرگواران با 

1 . بقره/170، مائده/104، اعراف/28 و ... .
2 . رک: طباطبایی، محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسالمی، چاپ پنجم، 1417 ه؛ ذیل 

آیات.
3 . ابن شعبه حرانی، حسن بن علی؛ تحف العقول عن آل الرسول ص، قم: جامعه مدرسین، چاپ دوم، 1404 ه؛ ص 

.413
َعة بکسر الهمزة و تشدید المیم: الذی ال رأی له، فهو یتابع کل أحد علی رأیه. )ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد؛  4 . اإِلمَّ

النهایة فی غریب الحدیث و األثر، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ چهارم، 1367 ش؛ ج 1، ص 67(.
5 . ابن بابویه، محمد بن علی؛ معانی األخبار، قم: دفتر اسالمی وابسته به جامعه مدرسین، 1403 ه؛ ص 169، ح 1.

ُسوِل ِإْن  ِه َو الرَّ وُه ِإَلی اللَّ ْمِر ِمْنکْم َفِإْن َتناَزْعُتْم ِفی َشی ٍء َفُردُّ
َ
وِلی اْل

ُ
ُسوَل َو أ ِطیُعوا الرَّ

َ
َه َو أ ِطیُعوا اللَّ

َ
ِذیَن آَمُنوا أ یَها الَّ

َ
6 . ﴿أ

ِویاًل﴾ نساء/59.
ْ
ْحَسُن َتأ

َ
ِه َو اْلیْوِم الِْخِر ذِلک َخیٌر َو أ کْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَّ
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استناد به کالم خدا، حجت خواهد داشت. در مسیر دین داری نیز تبعیت کورکورانه و بدون آگاهی از این 
جهت آسیب رسان 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.

3. درسافت نسائل نیبوط به دسم اد طیسق نادرقت
خداوند متعال در آیه 4۳ سورٔه نحل می فرماید:

کِر إِْن کنُْتْم ل َتْعَلُمون ﴾؛ آنچه را نمی دانید، از اهل ذکر سؤال کنید. ﴿َفْسَئُلوا َأْهَل الذِّ
روایات بسیاری ذیل این آیه و در معرفی »اهل الذکر« وجود دارد که در آن ها اهل بیت: به عنوان 

اهل الذکر معرفی شده اند.1
عالمه طباطبایی ذیل این آیه، یک قاعدٔه کلِی عقلی را بیان کرده و می گویند:

و آن  راهنمایی می کند  احکام عام عقلی  و  از اصول عقالیی  به یکی  آیه شریفه 
عبارت است از وجوب رجوع جاهل در هر فنی به عالم در آن فن و آنچه این حکم 
از عالم و به طور خاص  تعّبدی نیست و امر جاهل، به پرسش  بر دارد، حکم  در 

پرسش از اهل ذکر، امر مولوی تشریعی نیست.2
چون قاعده ای که عالمه طباطبایی مطرح فرمودند قاعده ای کلی است، می توان آن را در همٔه 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 نادانسته ها،خصوصًا در مسائل مربوط به دین، 
البته  الذکر« هستند.  تنها مصادیق شایستٔه »اهل  است که  ایشان:  اهل بیت  و  پیامبر6  به  رجوع 
این به معنای کنار نهادن قرآن کریم نیست؛ زیرا در فرهنگ دین، قرآن و اهل بیت: قرین یکدیگرند و 
اهل بیت جز به قرآن هدایت نمی نمایند. ضمن اینکه در برخی از روایات دیگر راه صحیح اخذ دین، کتاب 

و سنت معرفی شده است. امام صادق7 می فرمایند:
َباُل  نَِّة، َزاَلِت اْلِ َجاُل َو َمْن َأَخَذ ِدینَُه ِمَن اْلکَتاِب َو السُّ َجاِل، َأَزاَلْتُه الرِّ َمْن َأَخَذ ِدینَُه ِمْن َأْفَواِه الرِّ

ْهُلُه َو َنْحُن اْلَمْسُئوُلوَن«. صفار، محمد بن حسن، بصائر 
َ
ٌد ص َو َنْحُن أ کُر ُمَحمَّ کُر اْلُقْرآُن َو َنْحُن اْلَمْسُئوُلوَن«؛ »الذِّ 1 . »الذِّ

الدرجات فی فضائل آل محّمد، تحقیق محسن کوچه باغی، قم: مکتبة آیة الله المرعشی، چاپ دوم،1404 ه؛ ج 1، ص 
40 و 41.

2 . طباطبایی، محمدحسین؛ پیشین؛ ج 12، ص 259.
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َو َلْ یُزْل؛1 هر کس دینش را از دهان های مردم بگرید، مردم او را نابود می کنند و کسی که 
دینش را از کتاب و سنت بگرید، کوه ها نابود می شوند در حالی که او پابرجاست.

پس بهترین راِه دریافت مسائل مربوط به دین، قرآن )ذکر( و پیامبر و اهل بیت )اهل الذکر( هستند و 
در مسیر دین داری، گام نهادن در هر طریق دیگری جز این، چیزی جز قدم نهادن در بیراهه و شناخت 

ناصحیح از دین، نخواهد بود.

4. تسریآ نبودش در بیابی اوانی الهی و تبدیض سائل شعش در بمل بعاش ها
خداوند متعال در آیه ۲08 سورٔه بقره می فرماید:

ُه َلکْم َعُدوٌّ ُمبنِی﴾؛  یطاِن إِنَّ ًة َو ل َتتَّبُِعوا ُخُطواِت الشَّ ْلِم کافَّ ِذیَن آَمنُوا اْدُخُلوا فِی السِّ ﴿یا َأهَیا الَّ
ای کسانی که ایامن آورده اید مهه جانبه در عرصه تسلیم ]از خدا[ درآیید و از گام های شیطان 

پریوی نکنید که او نسبت به شام دشمنی آشکار است.
مفسران معنای تسلیم و اطاعت را برای واژٔه »سلم« برگزیده اند. »کافة« در اینجا حال است یا برای 
فاعل ادخلوا و یا برای الّسلم.2 در فرض اول، معنا این است که همگی داخل در اسالم شوید؛ و در فرض 
دوم، معنا این است که به طور کامل و همه جانبه، فرمان بردار و تسلیم باشید. شأن نزول ذکرشده برای آیه، 
مؤید فرض دوم است.3 بنابراین آیه کسانی را که در دایرٔه دین وارد شده و آن را پذیرفته اند، مخاطب قرار 
داده تا مقید به تمامی شؤون شریعت اسالم باشند4 و این گونه نباشد که ملتزم به برخی از وجوه آن باشند 

و برخی دیگر را رها نمایند.
در روایات، تسلیم اوامر الهی بودن به عنوان یکی از جنبه های حقیقت ایمان بیان شده و گویا خداوند 
در این آیه، مؤمنین را با تأکید بر تسلیم همه جانبه در برابر خویش، به حقیقت ایمان فرا می خواند. امام 

علی7 می فرمایند:

1 . مفید، محمد بن محمد؛ تصحیح اعتقادات اإلمامیة، تحقیق حسین درگاهی، قم: کنگرٔه شیخ مفید، 1414 ه؛ ص 72.
2 . عکبری، عبدالله بن حسین؛ التبیان فی إعراب القرآن، ریاض: بیت الفکار الدولیه، بی تا؛ ج 1، 54.

3 . عبدالله بن سالم و یاران او به پیامبر6 ایمان آوردند، ولی آنها شرایع آیین پیامبر و حضرت موسی را با هم اقامه 
می نمودند. روز شنبه را حرمت می نهادند و گوشت و شیر شتر را کراهت داشتند. این مسئله برای مسلمانان گران بود؛ 
اما عبدالله بن سالم و یارانش به پیامبر می گفتند:»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 1، ص 68.
4 . زمخشری، محمود؛ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت: دارالکتب العربی، چاپ سوم، 1407 ه؛ ج 1، ص 

252؛ طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، 1372 ش؛ ج 2، ص 537.
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َأصُل اِلیامِن التَّسِلیُم ِلَمِر اهلل؛1 اصل ایامن تسلیم امر خدا بودن است.
برابر فرامین الهی می بایست  آیه ۲08 سورٔه بقره به دست می آید، این است که در  از  بنابراین آنچه 
تسلیم بود و همگی آن ها 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 آیٔه 85 سورٔه بقره بدان اشاره شده2 و حکایتگر 
تبعیض قائل شدن در آیات الهی و عدم تسلیم محض و همه جانبه بودن است که برخی از متدینین به دین 

یهود بدان دچار شدند.

5. تیجیح دنیا بی دسم و نخیت
خداوند متعال در آیه ۱6 سوره اعلی می فرماید:

ْنی﴾ا؛ لیکن شام زندگی نزدیک تر )دنیا( را ترجیح می دهید. ﴿َبْل ُتْؤثُِروَن اْلَیاَة الدُّ
آیه بعد می فرماید: 

﴿َو اْلِخَرُة َخرٌی َو َأْبقی﴾؛ با آنکه ]جهان [ آخرت نیکوتر و پایدارتر است. 
پس آنچه حیات دنیا بر آن ترجیح داده می شود، آخرت است. این مفهوم در آیه ۳8 سوره توبه3 نیز بیان 
شده که در آن افراد به جای عمل به دین، دنیا را برگزیدند. البته دوست داشتن دنیا فی نفسه ناپسند نیست؛ 

چنانکه امام علی7 می فرمایند:
ِه؛4  مردم فرزندان دنیا هستند و فرد به خاطر  ُجُل َعَلی ُحبِّ ُأمِّ ْنیا َو َل یَلُم الرَّ النَّاُس َأْبنَاُء الدُّ

حمبت مادرش رسزنش نمی شود.

1 . لیثی واسطی، علی بن محمد؛ عیون الحکم و المواعظ، تحقیق حسین حسنی؛ قم: دارالحدیث، 1376 ش؛ ص 121.
2 . این آیه دربأه بنی اسرائیل نازل شده که هر گاه با گروهی می جنگیدند و بر آن گروه غالب می شدند، آن ها را از خانه هایشان 
بیرون می کردند و در این کار با یکدیگر همیاری و مشارکت می نمودند درحالیکه اگر برخی از افرادشان توسط دشمن اسیر 
می گشت، با دادن فدیه نجاتشان می دادند. نکته اینجاست که خداوند در عین اینکه جنگ و خونریزی و بیرون راندن از 
خانه ها 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 خانه ها 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 می شوند. طبرسی، فضل 

بن حسن؛ پیشین؛ ج 1، ص 304.
ْنیا ِمَن ااَلِخَرِة َفَما   َرِضیُتم ِباْلَحیوِة الدُّ

َ
ْرِض أ

َ
ْلُتْم ِإلی اْل

َ
اق ِه اثَّ ِذیَن َءاَمُنوْا َما َلکُم ْ ِإَذا ِقیَل َلکُم ُ انِفُروْا فی َسِبیِل اللَّ یَها الَّ

َ
3 . ﴿یأ

ِلیٌل﴾.
َ
ْنیا فی ااَلِخَرِة ِإالَّ ق َمَتاُع اْلَحیوِة الدُّ

4 . رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ ص 529، حکمت 303.



100

13
94

ار 
، به

 6 
پی

پیا
 ، 1

ره 
شما

 ،3
ره 

دو

این دوست داشتن، زمانی مذموم خواهد بود که مانع عمل به دین گردد و بر آن رجحان یابد. بهره مندی 
بلکه  نه تنها به دین داری آسیب رسان نخواهد بود،  ـ  از این حّد خارج نشود  ـ اگر  از دنیا در مسیر آخرت 
کمک کننده نیز است. آنچه موجب آسیب به دین داری 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 به صورت کلی بیان و سفارش شده تا دنیا 

بر آخرت ترجیح داده نشود. پیامبر اکرم6 می فرمایند:
ْنیا َعَلی اْلِخَرِة َلِقی اهللَ یْوَم اْلِقیاَمِة َو َلیَسْت َلُه َحَسنٌَة  َو َمْن َعَرَضْت َلُه ُدْنیا َو آِخَرٌة َفاْخَتاَر الدُّ
ْنیا َرِضی اهلل َعنُْه َو َغَفَر َلُه َمَساِوی  ْنیا َو َتَرک الدُّ یتَِّقی ِبَا النَّاَر َو َمِن اْخَتاَر اْلِخَرَة َعَلی الدُّ
َعَمِله؛1 هر کس که دنیا و آخرت بر او عرضه شود و او دنیا را بر آخرت ترجیح دهد و 
برگزیند، خداوند را در روز قیامت ملقات می کند، درحالی که برای او حسنه ای 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 بدی های عملش را می بخشاید.
روایات دیگری هم هستند که به صورت جزئی تر، تقابل دنیا و دین را مطرح می نمایند. امام علی7 

می فرمایند:
یَن َأْعاَمًل؛2 دنیایت را با نابودی دینت  َو َل ُتْصِلْح ُدْنیاک بَِمْحِق ِدینِک َفَتکوَن ِمَن اْلَْخَسِ

اصلح نکن که از زیانکارترین افراد در اعامل می شوی.
بنابراین در مسیر دین داری، دنیا باید در خدمت دین باشد و در مواردی که میان دین و دنیا تقابلی رخ 
می دهد، این دین است که باید بر دنیا ترجیح داده شود؛ در غیر این صورت بدیهی است که به دین داری 

آسیب وارد خواهد شد.

6. بعم بمل به بتاب الهی با وجود نگهعارد و سیائت نش
 گفته شده است که آیٔه 5 سوره جمعه3 دربارٔه یهودیانی است که کتاب آسمانی شان را حفظ و نگهداری 
1 . إبن بابویه، محمد بن علی؛ من ال یحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

چاپ ششم، 1413 ه؛ ج 4، ص 14، ح 4968.
2 . رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ ص 415، نامه 43.

ُه ال  ِه َو اللَّ ُبوا ِبآیاِت اللَّ ِذیَن کذَّ ْسفارًا ِبْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَّ
َ
ْوراَة ُثمَّ َلْم یْحِمُلوها کَمَثِل اْلِحماِر یْحِمُل أ ُلوا التَّ ِذیَن ُحمِّ 3 . ﴿َمَثُل الَّ

اِلِمیَن﴾ یْهِدی اْلَقْوَم الظَّ
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می کردند، اما به محتوای آن عمل نمی نمودند؛ 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 نمی شود و چیزی از آن را 
درک نمی کند.1 گرچه این آیه حال یهود را بیان می نماید، اما آنچه آن ها بدان گرفتار شدند و هشدار داده 
شده به آن ها، قابل انطباق بر پیروان سایر کتب نیز هست. گفته شده که هر کس قرآن را تالوت کند، اما 
بدان عمل نکند نیز شایستٔه این تشبیه قرآن خواهد بود.2 در مقابل این افراد که به کتاب آسمانی شان عمل 

نمی کنند، قرآن افرادی را معرفی می نماید که پایبند به عمل به کتابشان هستند و می فرماید:
ِذیَن َءاَتینَاُهُم اْلکَتاَب یْتُلوَنُه َحقَّ تَِلَوتِِه ُأْوَلئک ُیْؤِمنُوَن بِِه َو َمن َیکُفْر بِِه َفُأْوَلئک ُهُم  ﴿الَّ
ون﴾؛3 کسانی که کتاب ]آسامنی[ به آنان داده ایم، آن را به طوری که شایسته آن است  اخلْارِسُ
]با تدّبر و به قصد عمل کردن[ می خوانند، آنانند که به آن ایامن می آورند و کسانی که به آن 

کفر می ورزند، آنانند که زیانکارند.
این افراد یا برخی از مؤمنین یهود بودند و مراد از کتاب هم تورات است و یا آنکه مراد از کتاب قرآن 

است و این افراد هم مسلمانان هستند.4 امام صادق7 مراد از »َحقَّ تالوته« را چنین بیان فرموده اند:
ُهوَن فِیِه  ُلوَن آیاتِِه َو َیَتَفقَّ ِذیَن آَتیناُهُم اْلکتاَب َیْتُلوَنُه َحَق تِلَوتِِه﴾ َقاَل ُیَرتِّ فِی َقْولِِه َتَعاَلی ﴿الَّ
َو َیْعَمُلوَن بَِأْحکاِمِه َو َیْرُجوَن َوْعَدُه َو َیَاُفوَن َوِعیَدُه َو َیْعَتِبُوَن بِِقَصِصِه َو َیْأَتُِروَن بَِأَواِمِرِه 
َو َیَتنَاَهْوَن َعْن َنَواِهیِه َما ُهَو َو اهلل ِحْفَظ آیاتِِه َو َدْرَس ُحُروفِِه َو تَِلَوَة ُسَوِرِه َو َدْرَس َأْعَشاِرِه 
ُر آیاتِِه َو اْلَعَمُل بَِأْحکاِمه قاَل أهللُ تعالی  اَم َتَدبُّ َو َأْخَاِسِه َحِفُظوا ُحُروَفُه َو َأَضاُعوا ُحُدوَدُه َو إِنَّ
بَُّروا﴾ ص/29؛5 آیات آن را شمرده شمرده می خوانند  ﴿کتاٌب َأْنَزْلناُه إَِلیک ُمباَرک، لِیدَّ
و در معنای آن تدبر نموده، به احکامش عمل می کنند و به وعده هایش امید می بندند و از 
هتدیدهایش می هراسند و از داستان هایش عبت می گریند، اوامرش را بکار بسته، نواهیش 
را اجتناب می کنند و به خدا سوگند، معنای حق تلوت این است؛ نه اینکه تنها آیاتش را 
حفظ کنند و حروفش را درس بگریند و سوره هایش را بخوانند و بند بند آن را بشناسند که 
مثلً فلن سوره ده یکش چند آیه و پنج یکش چند است؛ و بسیار کسانی که حروف آن را 

1 . طبرسی، فضل بن حسن؛ پیشین؛ ج 10، ص 430؛ زمخشری، محمود؛ پیشین؛ ج 4، ص 530.
2 . همان.

3 . بقره/121.
4 . طباطبایی، محمد حسین؛ پیشین؛ ج 1، ص 266.

5 . دیلمی، حسن بن محمد؛ إرشاد القلوب إلی الصواب، قم: الشریف الرضی، 1412 ه؛ ج 1، ص 78.
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کاملً از خمرج ادا می کنند، ولی حدود آن را ضایع می گذارند، بلکه تلوت به معنای تدبر در 
آیات آن و عمل به احکام آن است، هم چنان که خدای تعالی فرموده: کتابی که به سوی تو 

نازل کردیم، برای آنکه در آن تدبر کنند.
بنابراین تنها حفظ کتاب آسمانی و یا حتی تالوت آن کافی نخواهد بود؛ بلکه می بایست بدان عمل نمود. 
به نظر می رسد یکی از دالیل تأکید خداوند به تدبر در قرآن، زمینه سازی برای فهم آیات و در نتیجه عمل بدان 
است. درنتیجه در مسیر دین داری، اگر کتاب آسمانی که دربردارندٔه برنامٔه سعادت انسان ها و دستورالعمِل 
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 می گردد که هدف اصلی بوده است.

7. هواپیقتی
»هوی« در لغت به معنای محبت انسان نسبت به چیزی و غلبٔه آن محبت بر قلب انسان است. َهِوی، 

یْهَوی َهًوی یعنی دوست می دارد.1 خداوند متعال در آیه 4۳ سوره فرقان می فرماید:
ََذ إهِلَُه َهواُه أَ َفأَْنَت َتکوُن َعَلیِه َوکیلً﴾؛ آیا آن کس که هوای ]نفس[ خود را معبود  ﴿أَ َرأَیَت َمِن اتَّ

خویش گرفته است دیدی؟ آیا تو می توانی کارساز و نگهبان او باشی ]او را هدایت کنی[؟
از آن است، بدون در نظر گرفتن خداوند  پیروی کردن  و  إله، اطاعت  به عنوان  اتخاذ هوی  از  مراد 
متعال.2 در آیه 60 و 6۱ سورٔه یس3 نیز 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 داده اند و افراد 

را از آن پرهیز داده اند. امام صادق7 آن را دشمن ترین دشمنان معرفی نموده اند.
َباِع َأْهَواِئِهْم؛ 4 بر  َجاِل ِمِن اتِّ َذُروَن َأْعَداَءکْم، َفَلیَس َشی ٌء َأْعدی لِلرِّ اْحَذُروا َأْهَواَءکْم کاَم َتْ
حذر باشید از خواهش های )نفستان( مهان گونه که از دشمنانتان بر حذر هستید که برای 

افراد، چیزی دشمن تر از تبعیت از هوای نفسشان وجود ندارد«.
است.  عقل  بر  آن  سوء  تأثیر  و  ضدیت  نفس،  هوای  از  متابعت  عدم  بر  تأکید  علت  می رسد  نظر  به 

امیرالمؤمنین علی7 می فرمایند:

1 . ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب، بیروت: دار صار، چاپ سوم، 1414 ه؛ ج 15، ص 372.
2 . طباطبایی، محمد حسین؛ پیشین؛ ج 15، ص 223.

ِن اْعُبُدوِنی هذا ِصراٌط ُمْسَتِقیم﴾.
َ
ُه َلکْم َعُدوٌّ ُمِبین﴾؛ ﴿َو أ یطاَن ِإنَّ ْن ال َتْعُبُدوا الشَّ

َ
ْعَهْد ِإَلیکْم یا َبِنی آَدَم أ

َ
 َلْم أ

َ
3 . ﴿أ

4 1. کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی، قم: دارالحدیث، 1429 ه؛ ج 4، ص 34، ح 2673.
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یَن َو[ اْلَعْقَل؛1 غلبٔه خواهش های نفس، عقل و دین را فاسد می نامید. َغَلَبُة اهْلََوی ُتْفِسُد ]الدِّ
همان طور 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 تعّبد هر فرد 
وابسته به میزان عقل اوست.2 در نتیجه به هر میزان که هوای نفس بر عقل فرد غلبه نماید، از تعّبد او 
نسبت به خداوند متعال کاسته خواهد شد؛ ضمن اینکه دین داری او نیز مورد تأیید خداوند نخواهد بود. از 

همین روست که امام کاظم7 عمل فردی که تابع نفسش باشد را بی ارزش و غیر قابل قبول می دانند.
یا ِهَشاُم َکیَف َیْزکو ِعنَْد اهلل َعَمُلک َو َأْنَت َقْد َشَغْلَت َقْلَبک َعْن َأْمِر َربِّک َو َأَطْعَت َهَواک َعَلی 
َغَلَبِة َعْقِلک ... یا ِهَشاُم، َقِلیُل اْلَعَمِل ِمَن اْلَعاِلِ َمْقُبوٌل ُمَضاَعٌف، َو کثرُِی اْلَعَمِل ِمْن َأْهِل اهْلَوی 
َو اْلَْهِل َمْرُدوٌد؛3 ای هشام، چگونه عملت را نزد خداوند پاکیزه می گردانی، در حالی که 
قلبت مشغول چیزی غری از آن است که خدا امر فرموده و از هوای نفست تبعیت می کنی که 
بر عقلت غلبه نموده ... ای هشام، عمل اندک از عال پذیرفته و چندین برابر ثواب است و 

عمل بسیار از اهل هوی و جهل مردود است.
به همین علت در روایات مبارزه با هوای نفس و مخالفت با آن ارزشمند است و جایگاهی ویژه دارد. 
بنابراین بر اساس خواهش های نفس عمل نمودن یکی از اساسی ترین آسیب های دین داری است؛ زیرا 
عمل بر طبق خواهش های نفس جایگزین عمل به آنچه خداوند امر فرموده است می باشد که از هدف دین 
و دین داری کاماًل دور است. بنابراین کسی که معبودش هوای نفسش باشد، هر آنچه بر وفق خواهش های 
نفسش باشد را تبعیت می کند؛ گویی که به خدا و حالل و حرام اعتقادی ندارد و نتیجٔه دین داری او، انجام 

خواسته های نفسانی است.4

8. دسم دارد نوقمی و نقطدی
دین داری موسمی دین داری است که همیشگی و دائمی نبوده و فرد بنا بر شرایط گاهی پایبند به دین و در 

نتیجه دین دار خواهد بود و گاهی نیز پایبند به آن نخواهد بود. این شرایط عبارتند از:

1 . لیثی واسطی، علی بن محمد؛ پیشین؛ ص 348، ح 5899.
ه« کراجکی، محمد بن  2 3. قال رسول الله 6: »ِلکِل َشی ٍء ِدَعاَمٌة َو ِدَعاَمُة اْلُمْؤِمِن َعْقُلُه َفِبَقْدِر َعْقِلِه َتکوُن ِعَباَدُتُه ِلَربِّ

علی؛ کنز الفوائد، قم: دارالذخائر، 1410 ه؛ ج 2، ص 31(.
3 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج 1، ص 37.

4 . طبری، محمد بن جریر؛ جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دارالمعرفة، 1412 ه؛ ج 25، ص 91.
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1. 8. دسم دار بودش تا هیگام تأنیم نیافع
خداوند متعال در آیه ۱۱ سوره حج می فرماید:

﴿َو ِمَن النَّاِس َمْن یْعُبُد اهللَ َعلی َحْرٍف َفإِْن َأصاَبُه َخرٌی اْطَمَأنَّ بِِه َو إِْن َأصاَبْتُه فِْتنٌَة اْنَقَلَب َعلی 
ْنیا َو اْلِخَرَة ذلِک ُهَو اخْلُْساُن اْلُبنُِی﴾؛ و از مردم کسی است که خدا را  َوْجِهِه َخِسَ الدُّ
]مهانند کسی که[ در لبه پرتگاه ]ایستاده است[ می پرستد؛ حال اگر خریی به او رسد، در 
مهان جا آرام و قرار می گرید و چون بلیی برای او پیش آید، با صورت واژگون می شود و 

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 حرٍف« مقّید 
شده است. مفسران گفته اند: »علی حرف« یعنی بر حاشیه ای از دین هستند، نه در متن و قلب آن.2 و »انقلب 

علی وجهه« را به معنای بازگشت آن ها به کفرشان و طریقه ای که پیش از این بر آن بودند، دانسته اند.3
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 دین داری بیان می فرماید؛ تا زمانی که خیری به آن ها برسد )از ِقَبل دین داری شان( نسبت 
و  گیرند  قرار  الهی  امتحان  مورد  هنگامی که  اما  نمی شوند؛  نگران  و  می کنند  آرامش  احساس  دین،  به 

سختی به آن ها برسد، نسبت به دین روی گردان می شوند. امام حسین7 می فرمایند:
َفإَِذا حُمُِّصوا  ْت َمَعایُشُهْم  َأْلِسنَتِِهْم حُیوُطوَنُه َما َدرَّ َلْعٌق َعَلی  یُن  ْنیا َو الدِّ إِنَّ النَّاَس َعبِیُد الدُّ
یاُنوَن؛5 مردم بندگان دنیا هستند و دین آویزه ای بر زبانشان است؛ از دینشان تا  بِاْلَبَلِء َقلَّ الدَّ
زمانی که زندگی شان پربار است، مراقبت می کنند؛ اما هنگامی که به بل امتحان می شوند، 

دین داران اندک هستند.
»لعق« به معنای لیسیدن هر چیزی با انگشت یا غیر آن است؛6 و در این حدیث کنایه از بهرٔه اندک از 

1 . رک: الجوهری؛ الصحاح، تحقیق احمد عبدالغفور العطار، بیروت: دارالعلم للمالیین، چاپ چهارم،1407 ه؛ ج 4، ص 
1342؛ حسینی زبیدی، محمد مرتضی؛ پیشین؛ ج 12، ص 133.

2 . زمخشری، محمود؛ پیشین؛ ج 3، ص 146.
3 . رک: طبری، محمد بن جریر؛ پیشین؛ ج 17، ص 93؛ طبرسی، فضل بن حسن؛ پیشین؛ ج 7، ص 121.

4 . ابن عاشور، محمد بن طاهر؛ پیشین؛ ج 17، ص 155.
5 . ابن شعبه حرانی، حسن بن علی؛ پیشین؛ ص 245.

6 . ابن فارس، احمد بن فارس؛ پیشین؛ ج 5، ص 252.
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دین است.

2. 8. دسم دار بودش تا هیگام بیطیف شعش قختی ها
آیات 8 و 49سوره زمر، حال انسان را هنگام  آیه ۳۳ سوره روم،  آیه ۱۲ سوره یونس،  خداوند متعال در 
رویارویی با آنچه به او زیان می رساند، بیان می کند که در این حال، او به خداوند روی می آورد و بدون وقفه 
خدا را یاد می کند؛ اما هنگامی که آن گرفتاری برطرف و یا رحمت و عطیه ای از جانب خدا به انسان اعطا 
می شود، چنان روی گردان می شود که گویا اصاًل خدا را نخوانده و به سوی آنچه پیش از آن مشغول بوده، 
می رود. چنین شیوه ای که انسان فقط در هنگام سختی ها 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 سختی ها او را یاد کند و دعایش را اجابت نماید. امام صادق7 می فرمایند:
َخاِء؛1 هر کس دوست دارد تا در  َعاَء فِی الرَّ ِة، َفْلُیکثِِر الدُّ دَّ ُه َأْن یْسَتَجاَب َلُه فِی الشِّ َمْن رَسَّ

هنگام سختی ها اجابت شود، پس در خوشی ها بسیار دعا کند )خدا را بخواند(.
نباشد،  به شرایط خاصی  وابسته  و  بوده  که همیشگی  است  آن  دین داری شایسته  اینکه  به  توجه  با 
محدود بودن دین داری به تأمین منافع و شرایط سخت، دین داری را از مسیر صحیح منحرف خواهد نمود.

9. صبور نبودش در نسیی دسم دارد
»صبر« در لغت نقیض »بی تابی کردن«2 است. برخی از آیات قرآن کریم که به صبر سفارش نموده اند3، 
به صورت مطلق بیان شده اند که به نظر عده ای از مفسران به انواع صبر اشاره دارند. پیامبر اکرم6 در 

روایتی، انواع صبر را معرفی نموده اند و می فرمایند:
ْبُ َثَلَثٌة: َصْبٌ ِعنَْد اْلُِصیَبِة، َو َصْبٌ َعَلی الطَّاَعِة، َو َصْبٌ َعِن اْلَْعِصیِة ؛4 صب بر سه نوع  الصَّ

است: صب هنگام مصیبت، صب بر طاعت و صب در برابر گناه و معصیت.
عدم وجود صبر در هر یک از این زمینه ها موجب آسیب به دین داری خواهد شد.

1 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج 4، ص 309، ح 3094.
2 . فراهیدی، خلیل بن احمد؛ کتاب العین، قم: هجرت، چاپ دوم، 1409 ه؛ ج 7، ص 115.

ِذیَن آَمُنوا اْصِبُروا َو  یَها الَّ
َ
ْسحار﴾آل عمران/17؛ ﴿یا أ

َ
اِدِقیَن َو اْلقاِنِتیَن َو اْلُمْنِفِقیَن َو اْلُمْسَتْغِفِریَن ِباْل اِبِریَن َو الصَّ 3 . ﴿الصَّ

الَة ﴾ رعد/22 قاُموا الصَّ
َ
ِهْم َو أ ِذیَن َصَبُروا اْبِتغاَء َوْجِه َربِّ کْم ُتْفِلُحون﴾آل عمران/200؛ ﴿َو الَّ َه َلَعلَّ ُقوا اللَّ صاِبُروا َو راِبُطوا َو اتَّ

4 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج 3، ص 236، ح 1704.
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1. 9. صبی بی نصیبت
این صبر در مقابل تمامی حوادثی است که بر انسان وارد می شود و موجبات اندوه و ناراحتی وی را فراهم 
می آورد. در آیٔه ۱55 سورٔه بقره، تمامی آنچه برای انسان ناخوشایند است، از جمله ترس، گرسنگی، نقص 
در مال و جان وسیلٔه امتحان الهی معرفی شده اند و در آخر به صابران بشارت داده شده است. صبر در 
مصیبت، از آن جهت ارزش و اهمیت دارد که عالوه بر اینکه فرد از سوی خداوند متعال مأجور خواهد 

بود1، وی را به مقام رضا می رساند.

2. 9. صبی بی طابت
»صبر در طاعت« به معنای خویشتن داری برای تحمل دشواری های 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 65 سوره 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 می شود2، می پذیرند که صبر در عبادت 
آیه قابل برداشت است. نفس انسان به طور طبیعی از سختی گریزان و به دنبال راحتی است؛ به  از این 
همین خاطر در مسیر طاعت خداوند به صبر توصیه شده تا دشواری های این مسیر آسان تر تحمل شود. 

امام علی7 می فرمایند:
ُه َما ِمْن َطاَعِة اهلل َشی ٌء إِلَّ یْأتِی فِی کْرٍه َو َما ِمْن َمْعِصیِة اهلل َشی ٌء إِلَّ یْأتِی فِی َشْهَوة؛3  اْعَلُموا َأنَّ
از  بدانید که چیزی از طاعت خداوند نیست، مگر آنکه با سختی مهراه است و چیزی 

معصیت خدا نیست، مگر آنکه با شهوت مهراه است.
تحمل  و  فرائض  ادای  به  ملزم  را  فرد خودش  که  است  این  در طاعت خداوند  بنابراین الزمٔه صبر 

دشواری های این راه نماید.

ِتی  َما اْلُمِصیَبُة الَّ َواَب ِإنَّ ِه َعزَّ َو َجلَّ الثَّ ْبَر َو اْسَتْوَجْبَت َعَلیَها ِمَن اللَّ ْعِطیَت َعَلیَها الصَّ
ُ
نَّ ُمِصیَبًة أ 1 . امام صادق7: اَل َتُعدَّ

ْجَرَها َو َثَواَبَها ِإَذا َلْم یْصِبْر ِعْنَد نزول ها. ابن همام اسکافی، محمد بن همام؛ التمحیص، قم: مدرسة امام 
َ
یْحَرُم صاحب ها أ

المهدی، 1404 ه؛ ص 60، ح 126. امام صادق7: »من ابتلی من شیعتنا فصبر علیه کان له أجر ألف شهید.« همان؛ 
ح 125.

2 . طباطبایی، محمد حسین؛ پیشین؛ ج 14، ص 85.
3 . رضی، محمد بن حسین؛ پیشین؛ ص 251، خطبه 176.
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3. 9. صبی بی ندصیت
»معصیت« در مقابل طاعت و به معنای ترک یا نافرمانی از هر آن چیزی است که خداوند امر فرموده؛ خواه 
بخشی از آن ها یا همٔه آن. صبر در برابر معصیت به معنای نگه داشتن نفس از ارتکاب معاصی و به طورکلی 
هر آنچه موجب نافرمانی از خداوند است. در روایات، ارزش این صبر بیش از دو نوع دیگر بیان شده است. 

امام باقر7 می فرمایند:
َبیِن الَوَرُع َعن اَلحاِرِم؛1 صب دو  ُب َصباِن: َصٌب َعلی اَلبلِء، َحسٌن َجیٌل، َوأفَضُل الصَّ الصَّ
گونه است: صب در برابر بلیا که نیکو و زیباست، اما صب برتر در این دو گونه صب، صب 

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

دشواری های این مسیر را متحمل شود.

10. نعاونت نعاشتم در بمل به باسسته هاد دسیی
خداوند متعال در آیه ۲۳ سوره معارج می فرماید:

ِذیَن ُهْم َعلی َصلهِتِْم داِئُمون﴾؛ آنان که مهواره بر نامزشان مداوم و پایدارند. ﴿الَّ
برخی از مفسران »دائمون« را تعبیر به استمرار و عدم ترک نموده اند.2 البته در آیات دیگری از قرآن 
کریم3 نیز 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 به عنوان یک قاعده کلی بیان شده که قابل تعمیم 
است. به فرمایش امام باقر7 محبوب ترین اعمال، عملی است که بنده بر آن مداومت ورزد؛ گرچه اندک 

باشد.

1 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج 3، ص 235، ح 1702.
2 . طبرسی، فضل بن حسن؛ پیشین؛ ج 10، ص 535؛ طباطبایی، محمد حسین؛ پیشین؛ ج 20، ص 15.

3 . کهف/28، انبیاء/19 و 20، نور/36.
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؛1 حمبوب ترین اعامل نزد  - َما َداَوَم اْلَعْبُد َعَلیِه َو إِْن َقلَّ َو َأَحبُّ اْلَْعاَمِل إَِلی اهلل - َعزَّ َو َجلَّ
خداوند عزوجل، آن چیزی است که بنده بر آن مداومت ورزد؛ حتی اگر اندک باشد.

نکته ای که در این روایات وجود دارد، این است که مداومت بر عمل، خط بطالن می کشد برکّمیت گرایی 
به  بنا  البته  این روایات، آنچه ارزشمند است، تداوم عمل است؛ حتی اگر اندک باشد.  در عمل؛ زیرا در 

فرمودٔه امام صادق7، عمل مستمری که همراه با یقین باشد، مراد است.
اِئَم اْلَقِلیَل َعَلی اْلیِقنِی َأْفَضُل ِعنَْد اهلل ِمَن اْلَعَمِل اْلکثرِِی َعلی َغرِی یِقنٍی؛2 عمِل دائِم  إِنَّ اْلَعَمَل الدَّ

اندک از روی یقنی، نزد خداوند با فضیلت تر است، از عمل بسیار بدون یقنی.
در مسیر دین داری، یکی از مسائلی که اهمیت دارد، استمرار در عمل است. بنابراین اگر گاهی به دین 
عمل شود و گاهی ترک شود، موجب آسیب به دین داری خواهد گردید؛ زیرا همان طور که در روایات هم 

اشاره گردید، برترین اعمال، اعمالی هستند که مستمر و مداوم باشند، حتی اگر اندک.

12. بعم نهاجیت بیاد نجات و حفظ دسم خود
خداوند متعال در آیه 97 سوره نساء می فرماید:

اُهُم اْلَآلِئَکُة َظالِِي َأْنُفِسِهْم َقاُلوْا فِیَم ُکنُتْم َقاُلوْا ُکنَّا ُمْسَتْضَعِفنَی ِف الَْرِض َقاْلَوْا  ِذیَن َتَوفَّ ﴿إِنَّ الَّ
َأَلْ َتُکْن َأْرُض اهلل َواِسَعًة َفُتَهاِجُروْا فِیَها َفُأْوَلـِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساءْت َمِصرًیًا﴾؛ کسانی که 
ملئکه، جان آن ها را می گریند، در حالی که به خود ستم کرده اند. از آن ها می پرسند: 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 
نفرات  به سبب کثرت  بود که مشرکان  این  از استضعاف  را مستضعف در زمین می دانستند. مراد آن ها 
اما  نمودند؛3  منع  رسولش  از  تبعیت  و  خدا  به  ایمان  از  و  در سرزمینشان ضعیف  را  آن ها  توانایی شان  و 
وقتی مالئکه ادعای آن ها را مبنی بر مستضعف بودن تأیید نمی کنند، روشن می شود که آن ها مستضعف 
نبوده اند؛ در غیر این صورت معنا نداشت که مالئکه به جهت هجرت نکردنشان آن ها را توبیخ نمایند و 

یادآور شوند که زمین خدا برای این امر وسیع است.

1 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج 6، ص 36، ح 4831.
2 . همان؛ ج 3، ص 150، ح 1569.

3 . رک: طبری، محمد بن جریر؛ پیشین؛ ج 5، ص 147؛ طبرسی، فضل بن حسن؛ پیشین؛ ج 3، ص 151.
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به  باید  به خطر می اندازد، صحیح نیست و فرد  را  انسان  بنابراین حضور در سرزمینی که دین داری 
مکان دیگری برود تا دینش را حفظ نماید. در آیٔه 97 سورٔه نساء هم بیان شده حضور در چنین مکانی، 
فراهم  که  امکاناتی  به  توجه  با  هم  خداوند  باشد.  دین داری  بر  شده  وارد  آسیب های  توجیه گر  نمی تواند 
نموده، این عذر را نمی پذیرد. البته بدیهی است که هجرت کردن با انگیزٔه حفظ و نجات دین، با وجود 

اهمیتش، دشواری هایی نیز خواهد داشت. پیامبر اکرم6 می فرمایند:
َمن َفرَّ بِِدینِِه ِمن َأرٍض إَِلی َأرٍض َو إِن کاَن ِشبًا ِمن الَرِض، اسَتوَجَب الَنََّة َو کاَن َرفِیَق َأبِیِه 
ٍد 6؛1 هر کس به خاطر دینش از زمینی به زمنی دیگر بگریزد، حتی اگر  إِبَراِهیَم َو َنبِیِه حُمَمَّ
به اندازٔه یک وجب زمنی باشد، مستوجب بشت است و دوست و هم نشنی پدرش ابراهیم 

و پیامبش حممد6خواهد بود.
خداوند متعال در آیه ۱0 سورٔه زمر2 و آیه 56 سورٔه عنکبوت3 نیز به وسعت زمین اشاره می نماید تا راه 
بهانه تراشی را به طور کلی بر بندگان ببندد؛ به این معنا که اگر در قسمتی از زمین، فرد نتواند آن گونه که 

باید دین داری نماید، باید آن مکان را ترک کند. امام صادق7 ذیل آیه 56 سوره عنکبوت می فرمایند:
إذا ُعِصی اهلل فِی َأرٍض أنَت ِبَا، َفاخُرج ِمنَها إَِلی َغرِیَها؛4 اگر در رسزمینی که تو در آن هستی 

خداوند نافرمانی می شود، به سوی جایی دیگر غری از آن خارج شو.
با توجه به امکاناتی که به افراد داده است، آن ها را مؤاخذه  عدالت خداوند متعال حکم می کند که 
نماید. با توجه به وسعت زمین، در این مورد هم خداوند امکان جابه جایی را فراهم نموده است. پس اگر 

کسی کوتاهی نماید، در برابر خداوند معذور نخواهد بود و باید پاسخگو باشد.

1 . ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسی؛ تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، قم: مکتبة فقیه، 1410 ه؛ ج 1، ص 33.
ْجَرُهْم 

َ
اِبُروَن أ ی الصَّ ما یَوفَّ ِه واِسَعٌة ِإنَّ ْرُض اللَّ

َ
ْنیا َحَسَنٌة َو أ ْحَسُنوا ِفی هِذِه الدُّ

َ
ِذیَن أ کْم ِللَّ ُقوا َربَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ ْل یا ِعباِد الَّ

ُ
2 . ﴿ق

ِبَغیِر ِحساب﴾
ْرِضی واِسَعٌة َفِإیای َفاْعُبُدون﴾

َ
ِذیَن آَمُنوا ِإنَّ أ 3 . ﴿یا ِعباِدی الَّ

4 . طبرسی، فضل بن حسن؛ پیشین؛ ج 8، ص 455.
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نتیجهگیری
از مجموع آنچه به عنوان آسیب های دین داری در ُبعد عملکرد به دست آمد، می توان نتیجه گرفت که این 
عملکردها در تحقق سه عرصٔه شناخت دین، عرصٔه عمل به دین و عرصٔه ثبات و ماندگاری در مسیر دین 
اخالل ایجاد می نمایند. به این صورت که تأسی نکردن به الگوهای شایسته، تبعیت کورکورانه و دریافت 
مسائل مربوط به دین از طریق نادرست به عرصٔه شناخت فرد از دین صدمه می زنند و مانع می شوند که 
شناخت فرد از دین صحیح باشد. تسلیم نبودن در برابر اوامر الهی، ترجیح دنیا بر دین و آخرت، عدم عمل 
به کتاب الهی و هواپرستی به عرصٔه عمل به دین صدمه می زنند و عمل فرد را از مسیر صحیح منحرف 
می نمایند. دین داری موسمی و مقطعی، صبور نبودن در مسیر دین داری، مداومت نداشتن در عمل به 
بایسته های دینی و عدم مهاجرت برای حفظ دین خود، از جمله عملکردهایی هستند که در عرصٔه ثبات 

و ماندگاری فرد در مسیر دین داری اختالل ایجاد می نمایند.
بنابراین شناسایی آسیب های دین داری در ُبعد عملکرد، زمینه را برای تحقق شناخت صحیح از دین، 
صّحت عمل بدان و ثبات در مسیر دین فراهم می کند. شناسایی این آسیب ها، چه با هدف پیشگیری و چه 
با هدف اقدام در جهت برطرف نمودن آسیب ها صورت گیرد، نقش مؤثری در سالمت دین داری خواهد 

داشت.
از میان عملکردهای آسیب رسان در هر عرصه، یک آسیب به عنوان اصلی ترین عملکرد وجود دارد 
که سایر عملکردهای آسیب رسان در آن عرصه از آن نشأت می گیرند و به طور کلی آسیب های دین داری 

در ُبعد عملکرد را می توان در این آسیب ها خالصه نمود. این آسیب ها عبارتند از:
دریافت مسائل مربوط به دین از طریق نادرست )عرصٔه شناخت دین(؛ هواپرستی )عرصٔه عمل به 

دین(؛ صبور نبودن در مسیر دین داری )عرصٔه ثبات در مسیر دین(.
آنچه در این مقاله بدان پرداخته شد، تنها بخشی از آسیب های دین داری در ُبعد عملکرد بود و می توان 
سایر آسیب های دین داری در این ُبعد، آسیب های دین داری در ُبعد اعتقادات و عواطف، عوامل و منشأ 

ایجاد آسیب ها و راهکارهای برطرف نمودن آن ها را در مقاالت دیگر پیگیری نمود.
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