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آخوندي

چکيده
به تصريح بسياري از آيات قرآن و يافتههاي جامعهشناسي ،دينداري در برابر انحرافات اجتماعي
مصونيت ايجاد ميکند و زمينه کاهش آنها را فراهم ميآورد؛ اما پرسش اين است که با اين ويژگي
دينداري ،چرا بخشي از دينداران ،اهل کجرفتاري نيز هستند؟ چرا بعضي مواقع دينداري نهتنها
مصونيت ايجاد نميکند که به گسترش انحرافات و مسائل اجتماعي با اشکالي جديد ميانجامد؟
بنابراين ،هدف ،تبيين اين مسئله با مراجعه به آيات قرآن و تفاسير است .اين هدف با اتخاذ رويکردي
تفسيري و پديدارشناسانه و استفاده از روش تحليل محتواي کيفي ،ميسر شده است .نتايج نشان
ميدهد راز مسئله تحقيق در سياليت و مدرجبودن دينداري نهفته است .از آنجا که دينداري با
نگاهي تقليلگرايانه ،داراي هفت مرتبه قابل سنجش تجربي است ،در اولين مراتب به دليل ضعف و
سستي ايمان ،احتمال بروز انحراف اجتماعي بسيار است و با عبور از مراتب اوليه و حرکت به مراتب
باالتر ،دينداري تقويت ميشود.
کليدواژهها :قرآن ،آسيبهاي اجتماعي ،مراتب دينداري ،دينداري ،مصونيتبخشي.
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مقدمه
نتايج تحقيقات تجربي که در آيات قرآن نيز تأييد شده ،نشان ميدهد هرچه پايبندي به دين
افزايش يابد ،ناهنجاريها و انحرافات اجتماعي کاهش مييابد و برعکس با کاهش پايبندي به
دين ،انحرافات و ناهنجاريهاي اجتماعي افزايش مييابد .به عبارت ديگر ،هرگاه باورها و اعتقادات
ديني تقويت شود ،جرم و جنايت کاهش مييابد و هرگاه رو به ضعف رود ،آسيبهاي اجتماعي
افزايش مييابد (صديق سروستاني .)58 :1385 ،آيه  45سوره عنکبوت 1نيز با صراحت بر همين نتايج
صحه ميگذارد و نماز را عامل برچيدهشدن انحراف و کجرفتاري اجتماعي ميداند .با فرض اين
نتيجه ،مسئله اين است که :چرا دينداري ،گاه جلوي انحرافات و کجرفتاريهاي اجتماعي را سد
نميکند و گاه به گسترش يا ظهور اشکال جديدي از آن ميانجامد؟
در توضيح بيشتر پرسش مزبور يادآوري گوشهاي از آنچه در جامعه دينداران ،بهويژه در
محيطهاي سنتيتر ،ميگذرد ،راهگشا است .گاهي بخشي از دينداران را اهل گناه و معصيت
ميبينيم؛ نماز ميخوانند اما اهل کمفروشي و گرانفروشي نيز هستند؛ روزه ميگيرند ولي دروغ
نيز ميگويند ،غيبت ميکنند و به ديگران تهمت ميزنند؛ اهل تبليغ و ترويج ديناند ولي خود به
آنچه ميگويند ،عمل نکرده يا کم عمل ميکنند؛ در مجالس عزاداري با ولع خاصي مشارکت
ميکنند و بر سر و سينه ميزنند ولي در خصوص واجبات و محرمات دين سهلانگارند و به
ديگران ظلم روا ميدارند؛ قرآن قرائت ميکنند ولي گاه برخالف آياتي که قرائت کردهاند ،عمل
ميکنند؛ به منظور زيارت قبور بزرگان دين رنج سفر را تحمل ميکنند و هزينههاي بسياري
ميپردازند ولي به خويشان ،همسايگان و هموطنان نيازمند خويش بيتوجهاند؛ در روابط اجتماعي
«اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» (حجرات )10 :را فراموش ميکنند و در مقابل آنچه انجام ميدهند منتظر
سودند؛ از لحاظ شهرت به دينداري ،مسئوليت ميپذيرند ولي به زمان ،کيفيت و کميت حضور
در مسئوليت پذيرفتهشده حساسيت ندارند؛ دائماً از هدررفتن بيتالمال سخن ميگويند اما خود
از هدردادن آنچه از اموال عمومي در اختيار دارند ،ابا نميکنند؛ اهل رفت و آمد به مسجدند اما

« .1اُتل مَا أُوحِی إِلَیک مِنَ الْکتَابِ وَ أَ ِقمِ الصَّلَوةَ إِنَّ الصَّلَوةَ تَنهَی َعنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکرِ وَ لَذِکرُ اللَّهِ أَکبرُ وَاللَّ ُه یعْ َلمُ مَا
تَصْنَعُونَ» (عنکبوت.)45 :
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از کالهبرداري ،اختالس و ارتشا بدشان نميآيد و به حق خود راضي نيستند؛ خود را متدين
ميپندارند اما به عهد و پيمان خويش وفا نميکنند و . ...
هرچند مسئله اين تحقيق (با شرح فوق) ،مطالعهاي پديدارشناسانه و بر پايه ظواهر رفتار و
تعامالت اجتماعي متدينان است ،شايد از طريق مراجعه به آراي متدينان و حتي صاحبنظران
تبيينپذير باشد ،اما تبيين نظري مسئله مزبور با مراجعه به آيات قرآن مجيد ،هدف اين مقاله است.

چارچوب مفهومي
تبيين کجرفتاريهاي اجتماعي با تنوع در رويکردها ،آشکارا تفاوت يافته و هر جامعهشناسي،
مبتني بر رويکرد نظري خويش به علتيابي 1آن پرداخته است .شايد علل تبيينکننده کجرفتاريهاي
اجتماعي را بتوان در دستهبندي ذيل خالصه کرد.

ضعف نظارت اجتماعي
شواهد حاکي از آن است که در سه رکن جامعه امروزي ،يعني خانواده ،وضعيت شغلي و اجتماعات
محلي ،تغييراتي به وجود آمده که تجلي آن مستقيماً در کنشهاي اجتماعي شهروندان نمايان
ال خانواده ،که نقش مهمي در تأمين نيازهاي جسمي،
است (انجمن جامعهشناسي ايران .)17 :1383 ،مث ً
رواني ،روحي ،عاطفي و اجتماعي فرزندان داشته و دارد و زمينه خودشناسي و هويتيابي افراد را
فراهم ميآورد و در رشد و شکوفايي استعدادها به آنها کمک ميکند ،دچار تغيير در کارکردهاي
اساسي شده است .اعضاي خانواده امروزي مدتهاي طوالني خارج از خانواده به سر ميبرند و گاه
 .1بايد توجه داشت عليت در علوم رفتاري ،با عليت در علوم تجربي تفاوت بنيادين دارد؛ عليت در علوم رفتاري
هيچگاه با قطعيت همراه نيست و فقط وجود تقارن همزمان ،مستمر ،منظم و اطمينانآور اين دو پديده (که از آن
به وجود همبستگي ياد ميشود) مد نظر است .به طور کلي ،ميتوان ويژگيهاي زير را براي عليت در علوم رفتاري
قائل شد :هر پديده ،علت يا مجموعهاي از علل ويژه خود را دارد ،گرچه احتماالً علل مشترکي نيز وجود داشته باشد؛
علل زمينهساز در طول زمان و بر حسب دگرگونيها و تحوالت اجتماعي تفاوتهايي گاه کلي مييابند؛ اوضاع و
احوال زمينهساز ،بر حسب بافت فرهنگي جوامع مختلف نيز تفاوت ميکند؛ ماهيت و محتواي پديدههاي اجتماعي
در طول زمان و در گذار از جامعهاي به جامعه ديگر تفاوت ميکند؛ پديدههاي اجتماعي در آن واحد از چندين علت
متفاوت ،تأثيراتي در خور توجه ميپذيرند؛ تشخيص تقدم و تأخر علل و تشخيص اينکه کدام يک نقش تعيينکنندهتري
دارد ،معموالً دشوار است؛ روابط علّي بين پديدههاي اجتماعي ،اشکال متفاوتي به خود ميگيرد؛ در بسياري از روابط
علّي پديدههاي اجتماعي ،روابط و تأثير و تأثّر ،متقابل و دوسويه است (ليتل.)50 :1381 ،

96

دوفصلنامه علمي -پژوهشي انسانپژوهي ديني ،شماره  ،37بهار و تابستان 1396

فقط براي خوابيدن به منزل مراجعه ميکنند؛ به همين دليل ،روابط متقابل اجتماعي در خانواده
کاهش يافته ،و روابط دوستانه بهتدريج به روابط رسمي و عقالني تبديل شده است .در اين صورت
خانوادهاي که در گذشته بخش عمدهاي از جريان جامعهپذيري را بر عهده داشت و نظارت و
کنترلش (دروني و بيروني) بر اعضا تا حد خوبي رفتار آنها را اصالح ميکرد ،با تغيير کارکردي
مواجه شده و دچار گسيختگي شده است (محسني تبريزي.)69-68 :1383 ،
در جامعه امروزي افراد از حمايتهاي اجتماعات محلي نيز محروم شدهاند .اگر در گذشته از
لحاظ ماندگاري افراد و خانوادهها در يک محله ،نظارت اجتماعي بر آنها مانعي جدي در بروز
کجروي به شمار ميرفت ،در حال حاضر با کاهش ماندگاري محلي و افزايش جابهجاييها و
مهاجرتها ،تنوع فرهنگي و قومي در محالت افزايش ،و امکان نظارت اجتماعي محلي کاهش
يافته است .نمونه بارز اين وضعيت در حاشيه شهرها (بهويژه شهرهاي بزرگ) بهخوبي ديده
ميشود و به همين دليل ميزان جرم و جنايت در حاشيه شهرها نسبت به ساير محلهها بسيار
بيشتر است (آخوندي.)80 :1382 ،
مشاغل نيز در جامعه امروزي با تغيير اساسي روبهرو هستند و بيشتر جنبه قراردادي و موقتي
يافتهاند .از اينرو هويت شغلي پايدار و قابل اتکا ،در افراد شکل نميگيرد؛ لذا همانند گذشته قادر
به مهار رفتار افراد نيستند .موقتي و قرارداديشدن مشاغل ،احساس امنيت شهروندان را کاهش،
و آنها را به سمت رفتارهاي کجروانه سوق داده است (انجمن جامعهشناسي ايران.)20 :1383 ،
بر اساس نظر بسياري از جامعهشناسان ،کاهش نظارت اجتماعي باعث کاهش انسجام و
همبستگي اجتماعي ميشود ،اقتدار ناشي از يکپارچگي اجتماعي در جامعه کاهش مييابد و به تبع
آن توان جامعه در پيشگيري از ناهنجاريهاي اجتماعي کم ميشود (محسني تبريزي .)93 :1383 ،با
اين نگاه ،استعداد نظارت اجتماعي (در دو بعد دروني و بيروني) در کنترل انحرافات اجتماعي بي
نظير است .اما چون با تغييرات اجتماعي و فرهنگي بهوجودآمده امکان بازگشت به وضعيت گذشته
مسدود است ،راهبردي بايد اتخاذ شود که ضمن داشتن قوت روشهاي گذشته ،از پويايي و قدرت
هماهنگي با وضعيت جديد نيز برخوردار باشد.
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قرآن مجيد در آيه  41سوره حج 1دو ويژگي مهم جامعه ديني را «نظارت اجتماعي» و
«ايمان» 2ميداند  .نظارت اجتماعي ابزار قرارگرفتن رفتارها در مسيرهايي است که جامعه انتظار
آن را دارد و با جريان جامعهپذيري از بدو تولد آغاز ميشود و در طول زندگي ادامه مييابد.
موفقيت در فرآيند مزبور زمينه درونيشدن نظارت اجتماعي را فراهم ميآورد و قويترين ابزار
کنترلي در انسان که همان ايمان است ،شکل ميگيرد .در واقع ،نظارت اجتماعي کارکرد ايمان
است .ايمان باعث زُدايش شک و ترديد ميشود و عمل را بر تکليف الهي استوار ميسازد و مؤمن
را از تکانهاي حوادث نگه ميدارد .برخالف غيرمؤمن که چون خير و شر را بر عهده خويش
ميداند همواره در معرض آسيبهاي مختلف قرار دارد 3.بهتدريج آنچنان ايمان در قلب استقرار
مييابد ،که طبق آيه  22مجادله« 4مؤيد به روحي از خدا» ميشود .اين مؤيد که در آيه  4سوره
فتح« 5سکينه» 6نام گرفته و نتيجه ايمان است ،تمام زندگي مؤمن را روشن ،و او را از انحرافات ريز
و درشت اجتماعي مصون ميکند (طباطبايي ،1374 ،ج.)302 :9
چنين فردي قويترين ،مؤثرترين ،روزآمدترين و دائميترين ابزار کنترلي را در اختيار دارد
که دوام آن تقويت ايمان را در پي دارد و تقويت ايمان ،نظارت اجتماعي را تقويت و روزآمد
ميکند .بنابراين ،چنانچه نظارت اجتماعي به عنوان اولين نقش هر کدام از افراد جامعه نهادينه
شود دينداري تقويت ميشود و کجرفتاري و انحراف در جامعه کاهش خواهد يافت .پايداري در
نظارت اجتماعي ،انسجام و همبستگي اجتماعي را افزايش ميدهد و زمينه رشد و پويايي فرهنگي
« .1الَّ ِذینَ إِن مَّکنَّاهُمْ فی ا ْلأَرْضِ أَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتَوُاْ الزَّکوةَ وَ أَمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْاْ عَنِ الْمُنکرِ وَ لِلَّهِ عَقِبَةُ ا ْلأُمُورِ».
 .2در آيات بسياري نماز و زکات جزء شاخصهاي ايمان محسوب شدهاند.
ن ال مَوْلی َلهُمْ» (محمد)11 :؛ «اللَّ ُه
« .3وَال َّلهُ وَ ِلی الْمُ ْؤمِنِینَ» (آل عمران)68 :؛ «ذلِک ِبأَنَّ ال َّلهَ مَوْ َلی ا َّلذِینَ آمَنُوا وَ أَنَّ الْکافِ ِری َ
ت یخْرِجُونَهُمْ ِمنَ النُّورِ ِإلَی الظُّلُماتِ» (بقره:
ن الظُّلُماتِ إِ َلی النُّورِ وَالَّ ِذینَ کفَرُوا َأوْلِیاؤُهُ ُم الطَّاغُو ُ
وَلِی ا َّلذِینَ آمَنُوا یخْرِ ُجهُ ْم مِ َ
شیطانُ یخَ ِّوفُ أَ ْولِیاءَهُ» (آل عمران.)175 :
)257؛ «إِنَّا جَعَ ْلنَا الشَّیاطِینَ أَ ْولِیاءَ لِلَّ ِذینَ ال یؤْمِنُونَ» (اعراف)26 :؛ «ذلِکمُ ال َّ
« .4أُوْلَئک کتَبَ فی قُلُوبهِمُ الْایمَانَ وَ أَیدَهُم ِبرُوحٍ مِّنْهُ».
« .5هُوَ الَّذِی أَنزَلَ السَّکینَةَ فی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیزْدَادُواْ إِیمَانًا مَّعَ إِیمَانهِمْ وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ کاَنَ اللَّهُ عَلِیمًا
حَکیمًا».
« .6سکینة» از ماده سکون و به معناي آرامش ،قرار و نداشتن اضطراب در تصميم و اراده است .با «سکینة» شک،
دودلي و ترس از انسان دور ميشود ،و در برابر حوادث سخت و پيچيده ثابتقدم ميگردد (طباطبايي ،1374 ،ج:9
.)302
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را فراهم ميکند .در چنين وضعيتي تعادل اجتماعي برقرار ،و نظام اجتماعي از استحکام و ثبات
برخوردار ميشود .ادعاي اين مقاله آن است که با تقويت «دينداري» ،ايمان در خانواده 1،محله و
شغل 2تقويت ميشود و کارکرد نظارت اجتماعي (دروني و بيرون) بدانها باز خواهد گشت و در
نتيجه با افزايش نظارت اجتماعي ،زمينههاي انحراف مسدود خواهد

شد( 3آخوندي و معيدفر:1392 ،

.)94-71

تضعيف احساس تعلق خاطر به جمع
يکي از عوامل شکلگيري گروه ،احساس تعلق خاطر به آن است که داراي چهار عنصر عالقهمندي،
تعهد ،مشارکت اجتماعي و ايمان است .اگر کسي به جامعه و گروه خويش عالقهمند باشد حاضر
نخواهد شد هنجارهاي اجتماعي آن جامعه را نقض کند .او نهتنها خود ناقض هنجارها نخواهد بود،
بلکه جلو ديگراني را خواهد گرفت که قصد شکستن هنجارها را دارند .هيرشي معتقد است در درجه
نخست کجروي ناشي از ضعف و کاهش وابستگي و تعلق خاطر به جامعه است (رابرتسون.)176 :1377 ،
تعهد نيز به معناي دَينِ فرد به جامعه است که چهار شکل ميتواند داشته باشد؛ تعهد ارزشي،
ن
اجتماعي ،تعهد به اهداف جمعي و تعهد به منابع اقتصادي (چلبي .)71 :1375 ،هرچه احساس دَي ِ
فرد در اين چهار جهت ،به جامعه بيشتر باشد ،کمتر دچار انحراف و کجروي خواهد شد .از سوي
ديگر ،هرچه فعاليتهاي اجتماعي بيشتر و گستردهتر باشد ،خطر انحراف و کجروي ،افراد را کمتر
تهديد ميکند؛ بر اين اساس افراد بيکار و کساني که مشارکت اجتماعي کمتري دارند ،بيشتر در
معرض خطرند .در اين ديدگاه ،ايمان و عقيده به ارزشها و باورهاي اجتماعي و ديني نيز عنصري
اساسي در حفظ و حراست افراد به شمار ميرود .هرچه ايمان افراد قويتر و مستحکمتر باشد ،کمتر
دچار انحراف و کجروي ميشوند .بنابراين ،چنانچه عالقهمندي افراد به جامعه کاهش يابد و تعهد
« .1وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکمْ مِنْ أَنْفُسِکمْ أَزْواجاً لِتَسْکنُوا إِلَیها وَ جَعَلَ بَینَکمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فی ذلِک لَآیاتٍ لِقَوْمٍ
یتَفَکرُونَ» (روم.)21 :
« .2یأَیهَّا الَّ ِذینَ ءَامَنُواْ ِإذَا نُودِی لِلصَّلَوةِ مِن یوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلی ذِکرِ اللَّهِ وَ ذَرُواْ الْبَیعَ ذَالِکمْ خَیرٌ لَّکمْ إِن کنتُمْ تَعْلَمُونَ
فَإِذَا قُضِیتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُواْ فی الْأَرْضِ وَابْتَغُواْ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْکرُواْ اللَّهَ کثِیرًا لَّعَلَّکمُ ُتفْلِحُونَ» (جمعه.)10-9 :
« .3کنتُمْ خَیرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِا ْلمَعْرُوفِ وَ تَ ْنهَوْنَ عَنِ الْمُنکرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْکتَابِ لَکاَنَ خَیرًا
لَّهُم مِّنْ ُهمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَکثرُهُمُ الْفَاسِقُونَ» (آل عمران.)110 :
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در قبال آن به سستي گرايد ،و از مشارکت اجتماعي و پايبنديهاي ديني و اخالقي کاسته شود،
افراد در معرض انحراف و کجروي خواهند بود.
تحليل محتواي کيفي آيات  37و  56سوره غافر 1نشان ميدهد عالقه ،نوع درک و فهم انسان
را تحت تأثير قرار داده ،ميزان و نوع تأثيرپذيري او

را مشخص ميکند (مکارم شيرازي ،1374 ،ج:19

39؛ طبرسي ،1372 ،ج689 :8؛ طبرسي ،1377 ،ج .)238 :5مبتني بر اين نتيجه ،عالقه به دين زمينه
گرايش به آن و عالقه به کارگزاران دين ،زمينه تأثيرپذيري از انديشههاي آنها را فراهم ميکند
(طباطبايي ،1374 ،ج255 :13؛ مکارم شيرازي ،1374 ،ج 170 :12و 243-237؛ طبرسي ،1372 ،ج .)673 :6از
آنجايي که عالقهمندي به دين باعث افزايش گرايش به آن ميشود ،زمينه افزايش انعطاف نسبت
به دين و در نتيجه حفظ ،تقويت و پويايي دينداري را نيز فراهم ميکند .لذا يکي از راهبردهاي
اساسي حفظ ،تقويت و پويايي دينداري ،افزايش عالقهمندي به دين و کارگزاران آن است .از طرف
ديگر ،کاهش عالقه به آن دو ،دينداري را در معرض تضعيف و بهتدريج نابودي قرار ميدهد و بر
ميزان جرايم ميافزايد

(طباطبايي ،1374 ،ج255 :13؛ مکارم شيرازي ،1374 ،ج 170 :12و 243-237؛

طبرسي ،1372 ،ج)673 :6؛ چراکه بر اساس آيه  177سوره بقره 2،دينداري ،افراد را عالقهمند به
جامعه ،متعهد ،باايمان و مسئوليتپذير ميکند (آخوندي و معيدفر.)94-71 :1392 ،

ضعف سرمايه اجتماعي
به داليل متعدد ،فهم و سنجش «سرمايه اجتماعي» 3روزبهروز اهميتي مضاعف يافته و محققان
بسياري را به خود مشغول کرده است .فوکوياما سرمايه اجتماعي را هنجاري غيررسمي ميداند که
همکاري بين افراد را ارتقا ميدهد .از نظر او ،هرچند سرمايه اجتماعي خود هنجار است ،اما محصول

ن لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَ صُدَّ َعنِ السَّبِیلِ َو مَا
ت َفأَطَّلِعَ إِلی إِلَلهِ مُوسی وَ إِنی َلأَظُنُّهُ کذِبًا وَ کذَالِک زُی َ
« .1أَسْبَابَ السَّمَاوَا ِ
صدُورِهِمْ ِإلَّا کبرٌ مَّا هُم
ت اللَّهِ بِغَیرِ سُ ْلطَنٍ َأتَئهُمْ إِن فی ُ
جدِلُونَ فی ءَای ِ
نی َ
کیدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فی تَبَابٍ» (غافر« .)37 :اِ َّن ا َّلذِی َ
بِبَلِغِیهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ» (غافر.)56 :
ق وَا ْلمَغْرِبِ وَ لکنَّ الْبِرَّ مَنْ آ َمنَ بِاللَّهِ وَالْیوْمِ الْآخِرِ وَالْمَالئِکةِ وَالْکتابِ وَالنَّبِیینَ َو
« .2لَیسَ الْبِرَّ أَنْ تُ َولُّوا ُوجُوهَکمْ قِ َبلَ الْمَشْ ِر ِ
ب وَ أَقا َم الصَّالةَ وَ آتَی الزَّکا َة وَا ْلمُوفُونَ
ن وَ فِی الرِّقا ِ
ل وَالسَّائِلی َ
ن وَابْنَ السَّبی ِ
آتَی الْما َل عَلی حُ ِّبهِ ذَوِی ا ْلقُرْبی وَا ْلیتامی وَا ْلمَساکی َ
صدَقُوا وَ أُولئِک ُهمُ الْ ُمتَّقُونَ» (بقره.)177 :
بِعَهْدِ ِهمْ إِذا عاهَدُوا وَالصَّابِرینَ فِی الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ وَ حینَ ا ْلبَ ْأسِ أُولئِک الَّذینَ َ

3. social capital
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هنجارهاي اجتماعي نيز هست .بر اساس تعريف فوکوياما ،عناصري همانند اعتماد اجتماعي ،روابط
متقابل اجتماعي و مشارکت اجتماعي ،هم نتيجه سرمايه اجتماعياند و هم آن را به وجود ميآورند و
شکل ميدهند (.)http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama.html
پوتنام نيز سرمايه اجتماعي را عبارت از ويژگيهاي نظاممند سازمان اجتماعي همچون
اعتماد ،هنجارها و شبکههاي ارتباطي ميداند که با تسهيل اقدامات هماهنگ ،کارآمدي جامعه
را افزايش ميدهد ( .)http://www.sse.rue.dk/instirutional/research–paper-03.pdfبر اين مبنا و آنچه
از تحليل محتواي بخشي از آيات قرآن به دست ميآيد ،عناصر اصلي سرمايه اجتماعي عبارتاند
از :اعتماد اجتماعي ،مشارکت اجتماعي ،روابط متقابل اجتماعي ،پايبندي اخالقي و ديني و روابط
اقتدار .در صورت کاهش اعتماد اجتماعي ،بدبيني به ديگران افزايش مييابد و سپس روابط متقابل
و مشارکت اجتماعي نيز کاهش مييابد .از آنجايي که مشارکت اجتماعي ،روابط متقابل اجتماعي
و پايبنديهاي اخالقي و ديني از عناصر احساس تعلق خاطر به جمع نيز هستند ،با بروز ضعف
و سستي در آنها ،ناهنجاريهاي اجتماعي افزايش خواهند يافت .از سوي ديگر ،همين عناصر
(مشارکت اجتماعي ،روابط متقابل اجتماعي و پايبنديهاي اخالقي و ديني) از اجزاي شکلدهنده
و تقويتکننده نظارت اجتماعي به شمار ميروند که در صورت مواجهه با ضعف و سستي ،نظارت
اجتماعي (بيروني و دروني) را نيز با ضعف روبهرو خواهند کرد .به گمان اين مقاله« ،دينداري» به
عنوان عنصري پويا و تحرکآفرين ،توان تقويت مستمر عناصر اصلي سرمايه اجتماعي( 1اعتماد،
مشارکت و روابط متقابل )2را دارد.

تضاد ارزشي و هنجاري
تنوع فرهنگي ،قومي ،سليقهاي ،شکاف نسلي و گسترش رسانههاي ارتباط جمعي ،زمينه اشاعه
ارزشهاي متفاوت و گاه متضاد در جامعه را فراهم ميکند .تضاد ارزشي مستلزم تضاد هنجاري
است که نتيجه آن شکلگيري جامعهاي دو يا چندقطبي است .تضاد هنجاري و ارزشي ،نظم و

« .1وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً قَرْیةً کانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یأْتیها رزقها رَغَداً مِنْ کلِّ مَکانٍ فَکفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ َفأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُو ِع
وَالْخَوْفِ بِما کانُوا یصْنَعُونَ» (نحل.)112 :
« .2اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَینَ أَخَوَیکمْ وَا َّتقُوا اللَّهَ لَعَلَّکمْ تُرْحَمُونَ» (حجرات.)10 :
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يکپارچگي اجتماعي را با مشکل مواجه ميکند؛ روابط اجتماعي را کاهش ميدهد؛ زمينه تضعيف
اعتماد اجتماعي را فراهم ميآورد و روابط عاطفي و دوستانه را محدود و خاصگرايانه ميکند (چلبي،

.)117 :1375
اين وضعيت باعث کاهش سرمايه اجتماعي و نيز تضعيف نظارت اجتماعي و سپس افزايش
انحرافات اجتماعي ميشود .ادعاي اين مقاله آن است که با راهبرد تقويت «دينداري» زمينههاي
کجروي و انحرافات ناشي از بروز تضاد ارزشي و هنجاري مسدود و اصالح ميشود؛ زيرا دين
اشاعهدهنده نگاه برادرانه دينداران به همديگر است؛ 1حتي انحرافاتي که از طريق

«برچسبزني»2

و «همنشيني» 3احتمال بروز دارند ،با تقويت دينداري ،مهار ميشوند و کاهش خواهند يافت .از
آنجايي که مؤمنان بر اساس آيه  10سوره حجرات 4با همديگر برادرند ،روابط اجتماعي در ميان
آنها ،همانند اعضاي يک خانواده ،گرم ،عاطفي و دوستانه است .چنانچه اختالف و تضادي هم بروز
کند باز هم سفارش همان روابط دوستانه است .چون آنچه جامعه را حفظ ،و دينداري را تقويت
ميکند وفاق و نه تضاد است.
از تحليل محتواي کيفي آيه  34سوره فصلت 5برميآيد که روابط اجتماعي ،کاري شبيه
معجزه انجام ميدهند .در اين آيه ضمن ارزيابي «خوبي و بدي» ميفرمايد« :ادْفَعْ بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ»،
روابط اجتماعي غيردوستانه و بد را با راهبرد روابط اجتماعي حسنه ،دوستانه و گرم پاسخ گوييد
و هرگز بدي را با بدي و زشتي را با زشتي پاسخ مگوييد (مکارم شيرازي ،1374 ،ج.)282 :20

« .1قُلْ یا أَهْلَ الْکتابِ تَعالَوْا إِلی کلِمَةٍ سَواءٍ بَینَنا وَ بَینَکمْ أَالَّ نَعْبُدَ إِالَّ اللَّهَ وَ ال نُشْرِک بِهِ شَیئاً وَ ال یتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً
مِنْ دُونِ اللَّهِ َفإِنْ تَوَلَّوْا َفقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا ُمسْلِمُونَ» (آل عمران.)64 :
ن إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ ال تَجَسَّسُوا وَ ال یغْتَبْ بَعْضُکمْ بَعْضاً أَ یحِبُّ أَحَدُکمْ أَنْ
« .2یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کثیراً مِنَ ال َّظ ِّ
یأْکلَ لَحْمَ أَخیهِ مَیتاً فَکرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ ِإنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحیمٌ» (حجرات.)12 :
« .3وَ ال تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَ الَ السَّیئَةُ ادْفَعْ بِالَّتی هِی أَحْسَنُ َفإِذَا الَّذی بَینَک وَ بَینَهُ عَداوَ ٌة کأَنَّهُ وَلِی حَمیمٌ» (فصلت.)34 :
« .4إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَینَ أَخَوَیکمْ وَا َّتقُوا اللَّهَ لَعَلَّکمْ تُرْحَمُونَ».
« .5وَ لَا تَسْتَوِی الحَسَنَةُ وَ لَا السَّیئَةُ ادْفَعْ بِالَّتی هِی أَحْسَنُ َفإِذَا ا َّلذِی بَینَک وَ بَینَهُ عَدَاوَ ٌة کأَنَّهُ وَلی حَمِیمٌ».
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اين نکته مهم در آيه  96سوره مؤمنون 1نيز به شکل ديگري مطرح شده است« :ادْفَعْ بِالَّتِی

هِی أَحْسَنُ السَّیئَةَ»  .سفارش به اتخاذ چنين راهبردي ،در روابط اجتماعي دوستانه ،عاطفي و گرم،
به طور طبيعي در جريان است و نيازي به سفارش آن ،در آيه مزبور نبوده است .دليل سفارش به
اتخاذ چنين راهبردي در روابط اجتماعي ،در ادامه آيه  34سوره فصلت ،بيان شده استَ « :فإِذَا

الَّذِی بَینَک وَ بَینَهُ عَداوَةٌ کأَنَّهُ وَلِی حَمِیمٌ»« .وَلِی» در اين آيه به معناي دوست ،و «حَمِیمٌ» در اصل به
معناي آب داغ و سوزان است .به همين دليل ،به عرق بدن نيز «حميم» گفته ميشود و حمام را
نيز به همين مناسبت« ،حمام» ميگويند .منظور از «حميم» در اين آيه ،دوست پرمحبت و گرم
و داغ است .بنابراين ،رابطه اجتماعي گرم و دوستانه ،بهويژه اگر در مقابل روابط غيردوستانه و
خصمانه اتخاذ شود ،زمينه تبديل دشمن را به دوستي مهربان و پرمحبت فراهم ميکند (طباطبايي،

 .)595/17 :1374زيرا هر کس بدي کند انتظار مقابله به مثل دارد ،اما زماني که ببيند طرف مقابل
نهتنها بدي را به بدي پاسخ نميدهد ،بلکه با خوبي و نيکي به مقابله برميخيزد ،طوفاني در
وجودش برپا شده ،وجدانش بيدار و شرمنده ميشود ،احساس حقارت ميکند ،و براي طرف مقابل
عظمت و بزرگي قائل ميشود .اينجا است که محبت ،صميميت و دوستي ،با کينهها و دشمنيها
جايگزين ميگردد( 2مکارم شيرازي ،1374 ،ج.)282 :20
مطالعه تاريخ نيز نشان ميدهد پيامبر اسالم (ص) نيز به اين راهبرد همواره عنايت داشتهاند؛
از جمله به هنگام فتح مکه که نهتنها دشمنان بلکه دوستان نيز انتظار انتقامجويي شديد
مسلمانان ،و به راه انداختن حمام خون را داشتند ،پيامبر (ص) با جمله «اذهبوا فانتم الطلقاء» همه
را مشمول عفو خود قرار داد .لذا اين نوع رابطه اجتماعي چنان طوفاني در مشرکان مکه برپا کرد
که بر اساس آيه  2سوره نصر« 3ی ْدخُلُونَ فِی دِینِ اللَّهِ أَفْواجاً» فوجفوج مسلمان شدند و آيين اسالم
را با جان و دل پذيرفتند (مکارم شيرازي ،1374 ،ج.)283 :20

« .1ادْفَعْ بِالَّتی هِی أَ ْحسَنُ السَّیئَةَ نحْنُ أَعْلَمُ ِبمَا یصِفُونَ».
 .2گرچه اين قانون دائمي نيست ولي غالب است .زيرا هميشه اقليتي وجود دارند که از اين روش سوءاستفاده
ميکنند .لذا تا زير ضربات خردکننده شالق مجازات قرار نگيرند دست از اعمال زشت خود نميکشند.
« .3وَ رَأَیتَ النَّاسَ یدْخُلُونَ فی ِدینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا».
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البته بايد توجه داشت که در اين آيه ميفرمايد« :گويا يک دوست گرم و صميمي است :کأَنَّهُ

وَلِی حَمِیمٌ»؛ چراکه اتخاذ اين راهبرد باعث ميشود اگر او واقع ًا هم در صف دوستان صميمي
درنيايد ،حداقل بکوشد در ظاهر چنين باشد (همان) .از آنجايي که داشتن چنين راهبردي با
مخالفان کار آساني نيست ،در آيه بعد ( 35سوره فصلت) 1مباني زمينهساز آن را ،در عبارتي کوتاه
و پرمعنا بيان ميفرمايد« :وَ ما یلَقَّاها إِلَّا الَّذِینَ صَبَرُوا :کساني اين توانايي را دارا ميشوند که داراي
صبر و استقامت باشند» .از سوي ديگر ،داشتن صبر و استقامت فقط از کساني برميآيد که بهره
بزرگي از ايمان و تقوا داشته باشند« :إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ» .مهار خشم و غضب فقط در پرتو ايمان و تقوا
ميسر ميشود؛ چراکه ايمان آنقدر روح را وسيع ميکند که مؤمن بهآساني از آزار دشمنان متأثر
نميشود ،و حس انتقامجويي در او شعلهور نميگردد (آخوندي و معيدفر.)94-71 :1392 ،
در آيات قرآن ،انسان ،بدون قيد (زمان ،مکان ،زبان ،قوم ،نژاد )... ،مخاطب قرآن است 2و هر
آنچه در زندگي اجتماعي براي رشد و تعالي بدان نيازمند است در آن گنجانده شده است
(طباطبايي ،1374 ،ج .)64 :1تحليل محتواي بخشي از آيات الهي نشان ميدهد نهادينهشدن دين
باعث نزول برکات( 3اقتصادي ،اجتماعي ،امنيتي و فرهنگي) ميشود و رشد و توسعه همهجانبه
جامعه را در پي دارد 4.به عبارت ديگر ،دينداري زمينه رشد و توسعه اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي
و فرهنگي را فراهم ميکند و جامعهاي سالم و رشديافته به ارمغان ميآورد.

« .1وَ مَا یلَقَّئهَا ِإلَّا ا َّلذِینَ صَبرُواْ وَ مَا یلَقَّئهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ» (فصلت.)35 :
« .2شهْرُ رَمَضَانَ ا َّلذِی أُنزِلَ فِیهِ ا ْلقُرْءَانُ هُ ًدی لِّلنَّاسِ وَ بَینَاتٍ ِّمنَ الْهُ َدی َوالْفُرْقَان» (بقره)185 :؛ «وَ مَا أَرْسَلْنَاک ِإلَّا کافَّةً
لِّلنَّاسِ بَشِیرًا وَ نَذِیرًا وَ لَکنَّ أَکثرَ النَّاسِ لَا یعْلَمُونَ» (سبا)28 :؛ «قُلْ ی َأیهَا النَّاسُ إِنی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیکمْ جَمِیعًا» (اعراف:
)158؛ «وَ مَا هُوَ إِلَّا ذِکرٌ لِّلْعَالَمِینَ» (قلم)52 :؛ «تَبَارَک ا َّلذِی نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلی عَ ْبدِهِ لِیکونَ لِلْعَلَمِینَ نَ ِذیرًا» (فرقان)1 :؛
«وَ مَا یعْلَمُ جُنُودَ رَبِّک ِإلَّا هُوَ وَ مَا هِی ِإلَّا ذِکرَی لِلْبَشَرِ» (المدثر)31 :؛ «هَاذَا بَیانٌ لِّلنَّاسِ وَ هُدًی وَ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِینَ» (آل
عمران.)138 :
« .3برکات» جمع «برکت» و در اصل به معناي «ثبات» و استقرار است .لذا به هر نعمت و موهبتي که پايدار بماند
اطالق ميشود؛ در برابر موجودات بيبرکت که زود فاني و نابود و بياثر ميشوند (مکارم شيرازي ،1374 ،ج.)266 :6
« .4وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَ َلیهِمْ بَرَکاتٍ» (اعراف« ،)96 :وَ لَوْ أَنهُّمْ أَقَامُواْ التَّوْرَئةَ وَالْانجِیلَ وَ مَا أُنزِلَ إِلَیهِم
مِّن رَّبهِّمْ لَأَکلُواْ مِن فَوْ ِقهِمْ وَ مِن تحْتِ أَرْجُلِهِم» (مائده.)66 :
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آيه  97سوره نحل نيز ،نويد «حَیوةً طَیبَةً» را در صورت نهادينهشدن دين به انسان

ميدهد1.

بديهي است حيات «طيبه» مد نظر قرآن ،جنبههاي فرهنگي و اجتماعي زندگي را نيز شامل
ميشود (مکارم شيرازي ،1374 ،ج .)128 :7آيه  45سوره عنکبوت 2نيز نويد اصالح جامعه را با راهبرد
دينداري ميدهد و به صورت مشخص تأکيد ميکند که اقامه نماز مانع بروز هرگونه انحراف ،فساد
و مسئله اجتماعي است.
بر اساس آيات قرآن ،در صورت نهادينهنشدن دين ،وضعيت ديگري در جامعه حاکم ميشود.
اين بخش از آيات قرآن نشان ميدهد اگر دين نهادينه نشود ،فساد ،انحراف و مسائل اجتماعي،
جامعه را به نابودي ميکشاند 3.آيات  23سوره فتح 62 4،سوره احزاب 77 5،سوره اسراء 6و 137
سوره آلعمران 7نشان ميدهد اضمحالل اجتماعي و فرهنگي جامعه که درنتيجه ضعف دينداري
بروز ميکند ،قانون و منطق پديدههاي اجتماعي به شمار ميآيد .به همين دليل ،يکي از
مأموريتهاي مهم رسول خدا (ص) در آيات  11سوره انعام 69 8،سوره نمل 9،و  42سوره

روم10،

تشويق مردم به سير و سفر در زمين است ،تا سرانجام و آثار باقيمانده اقوام گذشته که

« .1مَنْ عَمِلَصَالِحًا مِّنذَکرٍ أَوْ أُنثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیینَّهُ حَیوةً طَیبَةً» (نحل.)97 :
« .2وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ إِنَّ الصَّلَوةَ تَنهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکرِ».
« .3ظَهَرَ الْفَسادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما کسَبَتْ أَیدِی النَّاسِ» (روم)41 :؛ « َو لَکن کذَّبُو ْا فَ َأ َخذْنَاهُم بِمَا کانُواْ یکسِبُونَ» (اعراف:
« ،)96وَ ما أَصابَکمْ مِنْ مُصیبَةٍ فَبِما کسَبَتْ أَیدیکمْ» (شوري)30 :؛ «وَ ما کانَ رَبُّک لِی ْهلِک الْقُری بِظُ ْلمٍ وَ أَهْلُها مُصلِحُونَ»
(هود)117 :؛ «قالُوا طائِرُکمْ مَعَکمْ أَ إِنْ ذُکرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ» (يس)19 :؛ «فَکفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ َفأَذَاقَهَا ال َّلهُ لِبَاسَ
الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا کانُواْ یصنَعُونَ» (نحل.)112 :
جدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْ ِدیال».
« .4سُنَّةَ اللَّهِ الَّتی قَدْ خَلَتْ مِن قَ ْبلُ وَ لَن ت َ
« .5سُنَّةَ ال َّلهِ فی الَّ ِذینَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَ لَن تجَدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْ ِدیال».
« .6سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَک مِن رُّ ُسلِنَا وَ لَا تجِدُ ِلسُنَّتِنَا تحَوِیالً».
« .7قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِکمْ سُ َننٌ فَسِیرُواْ فی الْأَ ْرضِ فَانظُرُواْ کیفَ کاَنَ عَاقِبَةُ الْمُکذِّبِینَ».
« .8قُلْ سِیرُواْ فی ا ْلأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ کیفَ کاَنَ عَقِبَةُ الْمُکذِّبِینَ».
« .9قُلْ سِیرُواْ فی ا ْلأَرْضِ فَانظُرُواْ کیفَ کاَنَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ».
« .10قُلْ سِیرُواْ فی الْأَرْضِ فَانظُرُواْ کیفَ کاَنَ عَاقِبَةُ ا َّلذِینَ مِن قَبْلُ کاَنَ أَکثرُهُم مُّشْرِکینَ».
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خانههايشان خراب ،آثارشان محو و نسلشان قطع شده را ببينند و دچار گرفتاريها و مسائل آنها
نشوند (طباطبايي ،1374 ،ج.)293 :6
بنابراين ،با عنايت به آيه  9سوره اسراء 1،انسان در زندگي فردي و اجتماعي با بهکارگيري قرآن
به «مستقيمترين ،پابرجاترين و صافترين راه»

رهنمون ميشود (همان ،ج13 :63؛ مکارم شيرازي،1374 ،

ج .)37 :12با عنايت به معناي هدايت 2،قرآن کريم انسان را با استوارترين روش ،به استوارترين نتيجه
نائل ميکند (همان ،ج .)64 :13بر اين اساس ،هدف قرآن رشد و تعالي انسان در جامعه است که طبق
آيه مزبور 3،هدايت اقوم است و نتيجه آن رشد و تعالي جامعه 4به شمار ميآيد و عامل اساسي کاهش
انحرافات ،کجرفتاريها ،خشونتها ،روابط جنسي نامشروع و افزايش صداقت ،دوستي ،همکاري ،انفاق،
اعتماد ،امانتداري ،صبر ،توکل ،آرامش و اطمينان است .اکنون جاي طرح مسئله اين مقاله است که:
اگر دينداري چنين کارکردي دارد چرا بخشي از دينداران با انحرافات و کجرفتاريها دست به گريباناند؟
پاسخ به اين پرسش در سياليت ،مدرجبودن و ميزان قدرت دينداري نهفته است که در پي ميآيد.
سيالبودن ،ويژگي برجسته دينداري
تحليل محتواي کيفي آيات الهي نشان ميدهد 5دينداري سيال و در حال جابهجايي است .همين
ويژگي ،دينداري را در معرض تضعيف و گاه نابودي قرار ميدهد؛ لذا همواره به مراقبت نياز دارد؛
اگر استحکام نيابد از ميان ميرود و چنانچه زمينه رشد براي آن فراهم گردد ،پويا و در حال شدن
« .1إِنَّ هَذَا ا ْلقُرْءَانَ ی ْهدِی لِلَّتی هِی أَقْوَمُ».
 .2هدايت عبارت است از« :ايصال به مطلوب» (طباطبايي ،1374 ،ج.)57 :1
 .3همانا اين قرآن خلق را به راستترين و استوارترين طريقه هدايت ميکند و اهل ايمان را که نيکوکار باشند به اجر
و ثواب عظيم بشارت ميدهد.
« .4یأَیهَّا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْکم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّکمْ وَ شِفَاءٌ لِّمَا فی الصُّدُورِ وَ هُدًی وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِینَ» (يونس)57 :؛ «وَ نُنزِّلُ
مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِینَ وَ لَا یزِیدُ الظَّلِمِینَ ِإلَّا خَسَارًا» (اسراء)82 :؛ «وَ لَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعجَمِیا لَّقَالُو ْا
لَوْ لَا فُصِّلَتْ ءَایاتُهُ ءَ اعجَمِی وَ عَرَبی قُلْ هُوَ لِلَّذِینَ ءَامَنُواْ هُدًی وَ شِفَاءٌ وَا َّلذِینَ لَا یؤْمِنُونَ فی ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَیهِمْ عَمی
أُوْلَئک ینَادَوْنَ مِن مَّکاَنِ بَعِیدٍ» (فصلت.)44 :
 .5توبه55 ،47 ،16 :؛ فاطر23 :؛ نحل90 :؛ فتح5 :؛ کهف103 :؛ اسراء41 ،39 :؛ ابراهيم27 :؛ حمد7 :؛ بقره101 :؛
آل عمران102 ،72 :؛ منافقون9 :؛ نساء137 :؛ مائده57 :؛ نمل53 :؛ تحريم8 ،6 :؛ مائده105 ،93 :؛ ابراهيم35 :؛ انعام:
150؛ انفال4 :؛ طه16 :؛ اعراف.176 :
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است .از آنجا که دينداري با دو بعد «ايمان» و «عمل صالح» بنا ميشود ،شکل ميگيرد و توسعه
مييابد (آخوندي ،)1392 ،ضعف و قوت آن دو ،ضعف و قوت دينداري به شمار ميرود؛ سياليت
دينداري نيز به همين دو عنصر (ايمان و عمل صالح) ارجاع ميشود .انسان همواره در برابر عمل
خويش مسئوليت دارد و پاسخگو است و تحت هيچ شرايطي تکليف و مسئوليت از او ساقط
نميشود؛ آميختگي دينداري با مسئوليت و تکليف ،وجهي وجيه ،در سيالبودن آن به شمار
ميرود؛ چراکه دائماً در حال شکلدادن به دينداري و تعيين شدت و ضعف آن است.
وجه ديگر سيالبودن دينداري ،در ايمان به عنوان اصليترين بعد دينداري نهفته است.
تحليل محتواي بخشي از آيات الهي نشان ميدهد ايمان حقيقتي سيال و در حال شدن است 1و
چنانچه از ثبات و استقرار مناسب برخوردار نباشد ،احتمال سستي ،ضعف و از ميان رفتن آن
وجود دارد .اين ويژگي از آن جهت که زمينه پويايي و رشد بدون توقف آن را فراهم ميکند،
فرصتي استثنايي به شمار ميآيد؛ ولي از آنرو که زمينه تزلزل و سستي ايمان را نيز فراهم
ميآورد ،از مهمترين آسيبهايي است که (بهويژه) در ابتداي راه متوجه دينداران ميشود .اگر
ايمان ،استحکام و استقرار نيابد ،خطر تزلزل و از بين رفتن ،آن را تهديد ميکند .گرچه ايمان تا
استقرار نيابد به صورت ذاتي سيال است اما محيط و اوضاع و احوال نيز سهم مهمي در تشديد
سياليت آن دارند.
 .1تغيير محيط اجتماعي سيالبودن ايمان را نمودار و تشديد ميکند؛ زماني که فرد از محيط
يکدست و هماهنگ ديني ،پا به محيطي ناهماهنگ با دين ميگذارد ،به تناسب ضعف و سستي
ايمان تحت تأثير قرار ميگيرد و دچار تزلزل در ايمان و بهتدريج تزلزل در عقايد ،باورها و گرايشها
ميشود .با تعدد محيطهايي که فرد به آنها وارد ميشود ،تأثيرات نيز متعدد و گاه متضاد ميشود؛
بدون اينکه از تأثير هر محيط کاسته يا تأثير آن با چيزي ديگر جايگزين شود .در آيات  139تا
 144سوره نساء 2اين وضعيت تشريح ،و از مؤمناني ياد ميشود که در روابط اجتماعي با کفار ،در
« .1إِنَّ الَّ ِذینَ ءَامَنُواْ ثُمَّ کفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ ک َفرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ کفْرًا لَّمْ یکنِ ال َّلهُ لِیغْفِرَ لهُمْ َو لَا لِیهْ ِدی ُهمْ سَبِیلَا» (نساء.)137 :
« .2الَّ ِذینَ یتَّخِذُونَ الْکافِرِینَ أَ ْولِیاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَیبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ َفإِنَّ الْعِزَّةَ لِ َّل ِه جَمِیعًا ( )139وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیکمْ
فی الْکتَابِ أَنْ إِذَا سمِعْ ُتمْ ءَایاتِ اللَّهِ یکفَرُ بهَا وَ یسْتهْزَأُ بهَا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتی یخُوضُواْ فی حَدِیثٍ غَیرِهِ إِنَّکمْ إِذًا مِّثْلُهُ ْم
إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِینَ وَالْکافِ ِرینَ فی جَهَ َّنمَ جَمِیعًا ( )140الَّ ِذینَ یتَرَبَّصُونَ بِکمْ فَإِن کاَنَ لَکمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُواْ أَ لَمْ نَکن
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مجالس و محافل آنها حاضر ميشوند و بهتدريج به آنها انس و عالقه پيدا ميکنند و تحت تأثير
فرهنگ و عقايد آنها قرار ميگيرند .عالقهمندي به جامعه کفر ،باعث ميشود تهمتها ،طعنهها و
استهزاي آنها ،به دين تصديق و امضا شود و فرد خود را همسوي با آنها جلوه دهد .اما در برگشت
به محيط اوليه ،با مؤمنان و دين ،خود را هماهنگ نشان ميدهد و از کفار تبرا ميجويد .با تداوم
روابط اجتماعي مؤمنان با کفار ،بر سياليت ايمان افزوده ميشود و افراد دائماً در حال ايمانآوردن
ال متزلزل
و سپس کافرشدن و باز ايمانآوردن و سپس کافرشدن هستند تا زماني که ايمان کام ً
شود و کفر تمام وجودشان را فرا

گيرد1.

 .2سختي و دشواري اوضاع و احوال ،عرصه ديگر ظهور سياليت ايمان است .ايمان در مقابل
سختي اوضاع و احوال ،وقتي پايدار ميماند که قبالً مستقر شده و استحکام يافته باشد .اگر اين
استحکام به وجود نيامده باشد ،با تزلزل ايمان فرد دچار يأس و نااميدي ميشود؛ 2چراکه تحمل
سختي با سستشدن ايمان کاهش مييابد .فرد با هر بار دچارشدن به نااميدي از محدوده ايمان
دور ،و با بازگشت اميد ،مجدد ًا وارد محدوده آن ميشود .در وضعيت رفاه و رونق نيز ،همانند
وضعيت سخت و دشوار ،نيازمند ايماني مستقر و محکم هستيم .طبق آيه  10سوره هود 3،در
اوضاع و احوال رونق نيز غفلت و غرور سراغ فرد آمده ،او را از دايره ايمان خارج ميکند .مبتني
بر آيه  11سوره هود« 4صبر» و «عمل صالح» عواملي هستند که فرد را در وضعيت مزبور ،ثابتقدم
و استوار نگه ميدارند .اما فقط براي کساني امکان صبر و خويشتنداري در برابر مصائب و اوضاع
و احوال رونق وجود دارد که ايمان در آنها به ثبات نسبي رسيده باشد (طباطبايي ،1374 ،ج.)234 :10
مَّعَکمْ وَ إِن کاَنَ لِلْکافِرِینَ نَصِیبٌ قَالُواْ أَ لَمْ َنسْتَحْوِذْ عَلَیکمْ وَ نَمْنَعْکم مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ فَاللَّهُ یحْکمُ بَینَکمْ یوْمَ الْقِیامَةِ وَ لَن یجْ َعلَ
ن یخَادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خَادِعُ ُهمْ َو إِذَا قَامُواْ إِلی الصَّلَوةِ قَامُواْ کسَالی
ال (ِ )141إنَّ الْمُنَافِقِی َ
ن سَبِی ً
اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلی المُؤْمِنِی َ
ل اللَّهُ َفلَن تجِدَ
یرَاءُونَ النَّاسَ َو لَا یذْکرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِیلًا ( )142مُّذَ ْبذَبِینَ بَینَ ذَالِک لَا إِلی هَؤُلَا ِء وَ لَا إِلی هَؤُلَاءِ وَ مَن یضْلِ ِ
لَهُ سَبِیلًا ( )143ی َأیهَا ا َّلذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُو ْا الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَ تُرِیدُونَ أَن تجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَیکمْ سُلْطَانًا مُّبِینًا
(.»)144
« .1إِنَّ الَّ ِذینَ ءَامَنُواْ ثُمَّ کفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ ک َفرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ کفْرًا لَّمْ یکنِ ال َّلهُ لِیغْفِرَ لهُمْ َو لَا لِیهْ ِدی ُهمْ سَبِیلَا» (نساء.)137 :
« .2وَ لَئنْ أَذَقْنَا الْانسَنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَیوسٌ کفُورٌ» (هود)9 :
« .3وَ لَئنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَیقُو َلنَّ ذَهَبَ السَّیاتُ عَنی إِنَّهُ َلفَرِحٌ فَخُورٌ» ()10
« .4إِلَّا ا َّلذِینَ صَبرُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَئک لَهُم مَّغْفِ َرةٌ وَ أَجْرٌ کبِیرٌ» (هود.)11 :
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 .3دامنزدن به انحرافات و کجرويها زمينه کاهش استحکام ايمان را فراهم ميکند و در
نتيجه ضعف آن را باعث ميشود .ضعف ايمان به صورت تصاعدي بر سياليت آن ميافزايد .اين
وضعيت به گونها ي است که با افزايش ميزان کجروي و انحراف بر سرعت خروج از ايمان و مجدداً
ورود به آن ،افزود ميشود و بهتدريج خروج بدون بازگشت به ايمان اتفاق

ميافتد1.

 .4آيه  77سوره توبه 2و روايات متعدد 3نشان ميدهد دروغگويي و پيمانشکني ،که از
نشانههاي نفاق به شمار ميرود  ،و فرد را از محدوده ايمان که محدوده امنيت و هدايت است،
خارج و سپس بر آن وارد ميکند ،با افزايش تعداد دروغها ،بر سرعت خروج از ايمان و بازگشتن
به آن ،افزوده ميشود و بهتدريج خروج بدون بازگشت به ايمان اتفاق ميافتد.
 .5با توجه به آيه  264سوره بقره 4،رياکار نيز در زمان ارتکاب عمل رياکارانه خويش ،از دايره
ايمان خارج است .با هر عمل رياکارانه ،فرد از محدوده ايمان خارج ميشود و پس از اتمام آن،
مجدداً به محدوده آن وارد ميشود؛ با افزايش تعداد اعمال رياکارانه ،بر سرعت خروج از ايمان و
بازگشت به آن افزوده ميشود و بهتدريج خروج بدون بازگشت به ايمان اتفاق ميافتد که در واقع
بر اساس روايت امام صادق (ع) مؤمن از مرز ايمان و اسالم خارج ميشود و به مرز کفر پا ميگذارد
(کليني ،1363 ،ج.)157 :1

 .1امام صادق (ع) فرمودند :اگر مؤمن ،به گناهان کبيره دست زند ،يا به گناهان صغيرهاي دامن زند که اصرارورزيدن
به آنها نهي شده است ،از مرز ايمان خارج ميشود و ديگر نام مؤمن بر او صادق نيست .اما در اين وضعيت او از مرز
اسالم بيرون نميشود و نام مسلمان بر او باقي است .چنين افرادي اگر از خطاي خويش توبه و بازگشت کنند و از
خداي خود طلب بخشايش ،مجدداً به مرز ايمان وارد ميشوند (کليني ،1363 ،ج.)157 :1
« .2فَأَعْقَبهُمْ نِفَاقًا فی قُلُوبهِمْ إِلی یوْمِ ی ْلقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ ال َّلهَ مَا وَعَدُوهُ وَ بِمَا کانُواْ یکذِبُونَ» (توبه.)77 :
« .3سئل رسول اللَّه (ص) یکون المؤمن جبانا؟ قال نعم ،قیل و یکون بخیال؟ قال نعم ،قیل یکون کذابا؟ قال ال!» (نراقي،
 ،1312ج .)322 :2همچنين ،از حضرت علي (ع) نقل شده است« :ال یجد العبد طعم االیمان حتی یترک الکذب هزله
وجده» (طبرسي .)156 :1377 ،نيز ايشان ميفرمايند« :ایاک و مصادقة الکذاب فانه کالسراب ،یقرب علیک البعید ،و
یبعد علیک القریب» (نهج البالغه :کلمه قصار .)37
الخِرِ فَمَثَلُ ُه
« .4یا أَیهَا ا َّلذِینَ ءَامَنُواْ لَا تُ ْبطِلُواْ صَ َدقَاتِکم بِالْمَنِّ وَالْ َأذَی کاَ َّلذِی ینفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ َو لَا یؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیوْمِ ا ْ
کمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَیهِ تُرَابٌ َفأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَک ُه صَلْدًا لَّا یقْدِرُونَ عَلی شیءٍ مِّمَّا کسَبُواْ وَال َّلهُ لَا ی ْهدِی الْقَوْمَ الْکافِرِینَ» ()264
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 .6در آيه  65سوره نساء 1ايمان ،بستهاي کامل و جامع است که جامعيت آن موضوعيت دارد.
به عبارت ديگر ،مؤمن بايد در برابر همه اوامر الهي تسليم باشد .اما اگر در برابر بعضي از اوامر الهي
تسليم باشد و بخشي ديگر را مربوط به خويش نپندارد ،ايمان تجزيه ميشود و در حالت «آمد و
شد» قرار ميگيرد .اين وضعيت زماني نمودي عينيتر مييابد که يکي از اوامر الهي ،عليه فرد باشد
و منافعش را تأمين نکند يا ضرري را متوجه او گرداند؛ در اين وضعيت احتمال شانه خاليکردن از
اين نوع اوامر الهي افزايش مييابد ،مگر اينکه ايمان از ثبات الزم برخوردار شده باشد.
 .7ظلم عامل ديگري است که «آمد و شد» ايمان را ميافزايد .آيه  82سوره انعام 2،ايمان را
تأمينکننده امنيت (در ابعاد ذهني -عيني ،فردي -اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و  )...و هدايت
ميداند؛ به شرط اينکه با ظلم پوشيده نشود و بياثر نگردد 3.بنابراين ،ظلم 4تأثير ايمان را در ايجاد
امنيت و هدايت خنثا ميکند و بر سياليت ايمان ميافزايد .از آن جهت که دينداري داراي مراتب
است (آخوندي ،)1392 ،اثر «ظلم» بستگي به مراتب دينداري فرد دارد .در هر مرتبه از مراتب دينداري،
زماني از سياليت ايمان کاسته ميشود که مؤمن ،مناسب آن مرتبه ،از ظلم دور گردد

(طباطبايي،

 ،1374ج .)282-278 :7آنچه در مراتب باالي دينداري ظلم به شمار ميآيد تأثير ايمان را مخدوش
ميکند؛ در مراتب پايينتر ظلم به شمار نميآيد و تأثير ايمان را نميپوشاند .با افزايش مراتب
دينداري ،ظلم مصاديق وسيعتري مييابد و دقيقتر و جزئيتر ميشود (همان).
از آنچه گذشت ،سياليت دينداري نتيجه ميشود و ثابت ميگردد که با افزايش سياليت بر
ميزان انحرافات و کجرفتاريهاي دينداران افزوده ميشود؛ فقط با استقرار ،تقويت و استحکام
دينداري از طريق درونيشدن ميتوان از تزلزل متدينان کاست و زمينههاي انحراف را در جامعه
خشکاند .از زاويهاي ديگر سيالبودن دينداري باعث ميشود همه مسلمانان زير چتر ايمان باقي
« .1فَلَا وَ رَبِّک لَا یؤْمِنُونَ حَتی یحَکمُوک فِیمَا شَجَرَ بَینَهُمْ ثُمَّ لَا یجِدُواْ فی أَن ُفسِهِمْ حَ َرجًا مِّمَّا قَضَیتَ وَ یسَلِّمُواْ تَسْلِیمًا»
()65
« .2الَّ ِذینَ ءَامَنُوا وَ َلمْ یلْ ِبسُواْ ِإیمَانَهُم بِ ُظلْمٍ أُ ْولَئک ل ُهمُ ا ْلأَمْنُ وَ هُم مُّهْتَدُونَ» (.)82
 .3کلمه «لبس» که در آيه آمده به معناي «ستر و پوشيدن» است (راغب اصفهاني ،بيتا.)447 :
 .4ظلم عبارت است از خروج از اعتدال و ميانهروي؛ و در آيه مزبور به صورت نکره در سياق نفي آمده و افاده عموم
ميکند؛ اما چون سياق آيه داللت دارد بر اينکه ظلم مانع ظهور و بروز آثار حسنه و مطلوب ايمان ميشود ،قرينهاي
است بر اينکه مراد از ظلم در آيه ،نوع خاصي از آن است که براي ايمان مضر است و آن را فاسد و بياثر ميکند
(طباطبايي ،1374 ،ج.)282-278 :7
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بمانند و متهم به کفر نشوند؛ 1اين همان چيزي است که از آن به مدرجبودن دينداري ياد ميکنيم؛
و ما را قادر ميسازد دينداري را داراي مراتب بدانيم و بخشي از آسيبهاي اجتماعي را با آن توضيح
دهيم .بنابراين ،سيالبودن ايمان ،هم فرصتي بينظير و هم تهديدي جدي به شمار ميرود.

مراتب دينداري
تحليل محتواي بخشي از آيات الهي نشان ميدهد 2دينداري مدرج و داراي مراتب است .همچنين،
در آيات  106سوره يوسف 3و  4سوره فتح 4تأکيد ميشود بعضي دينداران در حالي که مؤمناند،
مراتبي از شرک را نيز دارند ،به نحوي که ايمانشان امکان تقويت يا تضعيف دارد و از نظر ضعف و
قوت قابل درجهبندي است .بر اساس اين بخش از آيات قرآن ،دينداري حقيقي ثابت و اليتغير نيست
تا بخشي از افراد جامعه به دليل نوع کنشهاي اجتماعي از محدوده آن خارج شوند؛ بلکه حقيقتي
ذومراتب است که همه افراد را با دامنه کنشهاي متنوع ديني در بر ميگيرد .به عبارت ديگر،
دينداري داراي مراتبي است که در مراتب پايين ،ايمان با «شرک» (به معناي ناخالصي) همراه است
و بهتدريج با تقويت آن ،از ناخالصيها کاسته ميشود .رتبهبندي دينداري ،هم مربوط به ظرفيت
ال
شخصيتي و ادراکي افراد و هم مربوط به نوع ،ميزان و تنوع تأثيرپذيري از پيام دين ميشود .مث ً
برخي مفسران کلمه «مستضعفين» را در آيات قرآن مربوط به افراد و گروههايي ميدانند که در
اثر کاستيهاي مختلف جسمي ،رواني يا موانع اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي و اقتصادي ،حقيقت
اسالم برايشان آشکار نشده و از گرايش بدان باز ماندهاند؛ يا امکان پايبندي به آن را نيافتهاند
(طباطبايي ،1374 ،ج58-51 :15؛ مکارم شيرازي ،1374 ،ج.)188-184 :4

 .1هرچه دايره ايمان تنگتر شود ،افراد بيشتري از آن خارج و متهم به کفر ميشوند؛ کاري که گروههاي تکفيري
انجام ميدهند.
ل
ت» و آيه  19سوره احقاف «وَ لِک ٍٍّ
 .2در آيه  11سوره مجادله «یرْفَعِ ال َّلهُ الَّ ِذینَ ءَامَنُواْ مِنکمْ وَالَّذِینَ أُوتُواْ الْعِ ْلمَ دَرَجَا ٍ
صلِحُ یرْ َفعُه».
دَرَجَاتٌ ممَّا عَمِلُواْ» و آيه  10سوره فاطر «إِلَیهِ یصْعَدُ الْکلِمُ الطَّیبُ َوالْعَ َملُ ال َّ
« .3وَ مَا یؤْمِنُ أَکثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُم مُّشْرِکونَ».
« .4هُوَ ٱلَّذِی أَنزَلَ السَّکینَةَ ِفی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیزْدَادُوا ِإیمَـانًا مَّعَ إِیمَانِ ِهمْ».
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بنابراين ،مراتب دينداري با استفاده از آيات و روايات 1،انکارشدني نيست .مراتب دينداري را از
دو منظر ميتوان توضيح داد .مبتني بر بخشي از آيات و روايات 2هر کس به ميزان عاملبودن به
آيات قرآن و تشبه به آنها ديندار است و لذا چون «انٍّ للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً الی سبعین بطن ًا»،
مراتب دينداري بينهايت است (حسنزاده آملي )179-77 :1381 ،بر اين مبنا و با نگاهي کالن ،دينداري
داراي مراتب بينهايت (به درجات آيات قرآن) است .اما با نگاهي تقليلگرايانه ،دينداري داراي هفت
مرتبه قابل سنجش زير است که با استفاده از شيوههاي معمول جامعهشناسي (اعم از کيفي و کمي)
سنجيده ميشود (آخوندي:)197-171 :1392 ،
 .1دينداري ظاهري؛  .2دينداري بيثبات؛  .3دينداري تفصيلي؛  .4دينداري بيترديد؛ .5
دينداري در تضاد؛  .6دينداري خالصانه؛  .7دينداري الگوشده (الگوي عيني و تجربي دين) .مراتب
دينداري از ضعيفترين تا عاليترين مرتبه تنظيم شدهاند که اولين مرتبه ضعيفترين و هفتمين
مرتبه ،عاليترين مرتبه دينداري است .در اولين مراتب دينداري ،ايمان با نوعي از «شرک» (به
معناي ناخالصي) همراه است .لذا احتمال گناه و انحراف دينداران از آخرين به اولين مرتبه دينداري،
افزايش مييابد .همينطور نفاق و رفتارهاي منافقانه از آخرين به اولين مرتبه دينداري افزايش
مييابد .تعداد متدينان نيز از اولين تا آخرين مرتبه دينداري کاهش مييابد .لذا بيشترين جمعيت
متدينان در دو مرتبه نخست و کمترين جمعيت در آخرين مرتبه دينداري قرار دارند .دين از اولين
مرتبه بهتدريج دروني و نهادينه ميشود و در آخرين مرتبه ،دين و ديندار بر همه منطبق ميشود.
بر اين اساس ،از سومين مرتبه دينداري به بعد الگوهاي اجتماعي دين ،بهتدريج در جامعه ظاهر
ميشود و ثبات مييابد (همان).
 .1امام صادق (ع) ميفرمايند« :ايمان ده درجه دارد همچون نردبان که پلهپله از آن باال ميروند» (مجلسي ،بيتا ،ج:69
.)165
« .2قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) فِی وَصِیتِهِ لِابْنِهِ ُمحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیةِ رَضِی اللَّهُ عَنْهُ یا بُنَی َ ...علَیک بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْعَمَلِ بِمَا فِی ِه
جدِ بِهِ َو تِلَا َوتِهِ فِی لَیلِک وَ نَهَارِک فَإِنَّهُ َعهْدٌ ِمنَ اللَّهِ تَبَارَک
وَ لُزُومِ فَرَائِضِ ِه وَ شَرَائِعِهِ َو حَلَالِ ِه وَ حَرَامِهِ وَ أَمْرِهِ وَ نَهْیهِ َوالتَّهَ ُّ
سلِمٍ أَنْ ینْظُرَ کلَّ یوْمٍ فِی عَهْدِهِ وَ لَوْ خَمْسِینَ آیةً وَاعْلَمْ أَنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَی
وَ تَعَالَی إِ َلی خَلْقِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَی کلِّ مُ ْ
عَدَدِ آیاتِ الْقُرْآنِ فَإِذَا کانَ یوْمُ الْقِیامَةِ یقَالُ لِقَارِئِ ا ْلقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْقَ فَلَا یکونُ فِی الْجَنَّةِ بَعْدَ النَّبِیینَ وَالصِّ ِّدیقِینَ أَرْفَعُ دَرَجَةً
مِنْ» (صدوق ،1404 ،ج.)628 :2
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تابآوري مراتب دينداري در برابر انحرافات اجتماعي
مبتني بر آيه  14سوره حجرات 1ابتداييترين و اولين مرتبه دينداري ،با اظهار «شهادتين» تحقق
مييابد؛ به گونهاي که هر کس به وحدانيت خدا و رسالت پيامبر اسالم (ص) اقرار کند ،مسلمان
است و از حقوق مساوي با ديگران در جامعه ديني برخوردار ميشود و کسي حق تعرض به او را
ندارد (طباطبايي ،1374 ،ج .)458-456 :1به دليل مصلحتيبودن و ظاهريبودن دينداري در اين
مرتبه ،دين در فرآيند جامعهپذيري ،دروني نشده و رفتارهاي فرد تحت کنترل دين قرار نگرفتهاند.
لذا کساني که در اين مرتبه از دينداري قرار ميگيرند در معرض بروز هر گونه کجي و انحرافاند،
و دينداريشان نهتنها مصونيتبخش نيست ،که با احتمال افزايش نفاق که در اين مرتبه وجود
دارد ،بروز انحراف و کجرفتاري افزايش نيز مييابد (آخوندي.)174 :1392 ،
کنشهاي اجتماعي دينداران در اين مرتبه ،مبتني بر منافع آنها صورت ميگيرد .به عبارت
ديگر ،اگر منافعشان اقتضاي دينداري را داشت ديندارند و اگر اقتضاي بيديني را داشت ،دين در
نزدشان جايگاهي ندارد .بر اين مبنا ،اين افراد داراي شخصيتي دوگانهاند که ظاهر و باطنشان در
تضاد با همديگر قرار دارد .در واقع ،در اين مرتبه از دينداري ،اکثريت منافقاني هستند که
شخصيت آنها از تعادل برخوردار نيست و گاه خود را سرآمد همه ميپندارند (همان) .گرچه ظاهري
آراسته دارند اما در درون ترسو و متزلزلاند و هويتي دوگانه دارند .منافق اهل فساد و انحراف
است ولي به دليل همين دوگانگي هويت ،خويش را اهل صالح جلوه ميدهد .منافق قدرت درک
مفاهيم دين را ندارد و دائم ًا در آمد و شد بين ايمان و کفر است؛ او دين و ارزشهاي ديني را
ابزار وصول خويش به هدف ميپندارد ،لذا نه با مؤمنان همراه است و نه با کفار .منافع او
همراهيکردن يا نکردنش را تعيين ميکند .پيامد منفي اين مرتبه از دينداري چنانچه ادامه و
گسترش يابد ،تضاد اجتماعي و فرهنگي ،کاهش دينداري ،اشاعه فساد و انحراف ،از ميان رفتن
سرمايه اجتماعي و  ...است .اما از سوي ديگر ،حفظ ظواهر دين در اين مرتبه فقط منفي نيست
و دينداري ساختاري را در پي دارد و امنيت اجتماعي و فرهنگي را در کوتاهمدت حفظ ميکند.

« .1قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَ لَکن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا یدْ ُخلِ الْایمَانُ فی قُلُوبِکمْ وَ إِن تُطِیعُواْ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ َلا
یلِتْکمُ مِّنْ أَعْمَالِکمْ شَیا إِنَّ اللَّهَ َغفُورٌ رَّحِیمٌ».
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در آيه  106سوره يوسف 1و آيه  137سوره نساء 2،از مردمي سخن گفته شده که در عين
ايمانداشتن ،ايمانشان با «شرک» ممزوج است .به همين دليل بين ايمان و کفر در «آمد و شدند»
(طباطبايي ،1374 ،ج .)451 :9در دومين مرتبه به جهت ورود ايمان به قلب ،که مرحلهاي اساسي به
شمار ميآيد ،از شدت و تندي احتمال بروز انحراف و گناه در مرتبه قبل کاسته شده اما هنوز
ايمان ،ضعيف است و به ثبات نسبي نرسيده و ديندار دائم ًا در تزلزل بين ايمان و کفر يا بين گناه
و ثواب است .لذا احتمال بروز هر گناه و انحرافي نيز در اين مرتبه وجود دارد .اگر در «آمد و شد»
بين ايمان و کفر ،ايمان تقويت شود ،بهتدريج استقرار و استحکام مييابد و از احتمال انحراف و
گناه کاسته ميشود و ارتقاي مرتبه دينداري اتفاق ميافتد؛ و دينداري مصونيتبخش خواهد شد.
اما اگر در فرآيند مزبور ،جنبه گناه تقويت شود احتمال بروز انحراف فزوني مييابد و بهتدريج
تنزل مرتبه دينداري حاصل ميشود .در اين مرتبه کنترلهاي اجتماعي تأثير فراواني بر احتمال
بروز انحراف دارند؛ چراکه با تشديد آن ،جرايم علني و آشکار کاهش مييابد و نفاق افزايش خواهد
يافت و در نتيجه جرايم غيرعلني و پنهان افزايش مييابد .با تشديد فشار اجتماعي ،نفاق راهي
براي فرار از ضربههاي آن به شمار ميآيد .لذا احتمال افزايش آسيبها از طريق افزايش نفاق
وجود دارد .به دليل شک و ترديدي که در اين مرتبه در دين به وجود ميآيد ،دينداري هنوز
ضعيف است و با کوچکترين موج دچار نوسان ميشود (آخوندي.)177 :1392 ،
در سومين مرتبه دينداري ،مؤمنان در برابر اوامر و نواهي الهي ،به صورت تفصيل و نه اجمال،
تسليم ميشوند .تفصيل در پاي بندي به دين ،نتيجه ثبات ،استحکام و استقرار ايمان است که
بهتدريج حاصل ميشود و بر اساس آيات  183سوره بقره 3و  134سوره آلعمران 4،ملکه تقوا
شکل ميگيرد (مکارم شيرازي ،1374 ،ج99-96 :3؛ طبرسي ،1377 ،ج486 :1؛ فضلاهلل ،1419 ،ج .)271 :6به
دليل شکلگيري «خودکنترلي» که نتيجه درونيشدن دين است ،در اين مرتبه از احتمال بروز

« .1وَ مَا یؤْمِنُ أَکثرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُم مُّشْرِکونَ».
« .2إِنَّ الَّ ِذینَ ءَامَنُواْ ثُمَّ کفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ ک َفرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ کفْرًا لَّمْ یکنِ ال َّلهُ لِیغْفِرَ لهُمْ َو لَا لِیهْ ِدی ُهمْ سَبِیلَا».
« .3یأَیهَا ا َّلذِینَ ءَامَنُواْ کتِبَ عَلَیکمُ الصِّیامُ کمَا کتِبَ عَلی الَّذِینَ مِن قَبْلِکمْ لَعَلَّکمْ تَتَّقُونَ».
ن ( )133ا َّلذِینَ ینفِقُونَ فی السَّرَّاءِ
« .4وَ سَارِعُواْ إِلی مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکمْ وَ جَنَّةٍ عرضها السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِی َ
وَالضرَّاءِ َوالْکاظِمِینَ الْغَیظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ یحِبُّ الْمُحْسِنِینَ (.»)134
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انحراف و گناه کاسته ميشود .ولي همچنان ضعف و قوت آن ،ميزان جرايم و نفاق را کم و زياد
ميکند .در اين مرتبه هنوز شک و ترديد در دين ،دامن ديندار را رها نکرده ،لذا آمد و شد بين
ايمان و کفر و گناه و ثواب وجود دارد (آخوندي.)180-176 :1392 ،
آيه  15سوره حجرات 1مرحلهاي از دينداري را ذکر ميکند که با استواري ايمان در قلب،
مؤمن از بذل مال و جان خويش در راه خدا مضايقه نميکند و شک و ترديد در دين جاي خود
را به يقين ميدهد (مکارم شيرازي ،1374 ،ج .)213 :22همين معنا از آيات  10و  11سوره

صف2

استفاده مي شود .به دليل حصول يقين و از ميان رفتن شک و ترديد ،احتمال بروز گناه و انحراف
بهشدت کاهش مي يابد ،و فشار اجتماعي تأثير چنداني در افزايش يا کاهش انحرافات ندارد .به
عبارت روشنتر  ،با تقويت ايمان از طريق يقين ،رفتارهاي منافقانه نيز کاهش مييابد و صداقت
جايگزين آن ميشود .در اين مرتبه ،جرايم به طور واقعي به صفر نزديک ميشود و دينداري
مصونيتبخش ميگردد  .در مراتب باالتر ،از لحاظ تقويت ايمان احتمال ارتکاب جرم نيز از ميان
ميرود و مصونيتبخشي آن همه جوانب و شئون زندگي (شخصي ،اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي
و  )...را در بر ميگيرد (آخوندي 178 :1392 ،و .)182-180
در آخرين مرتبه دينداري بر اساس آيه  62سوره يونس

«أَال إِنَّ أَوْلِیاء اللٍّهِ الَ خَوْفٌ عَلَی ِهمْ وَ الَ هُمْ

یحْزَنُونَ» مؤمن ديگر در هيچ موضوع دنيايي و آخرتي ترس ،اضطراب و وحشتي ندارد ،کامالً تسليم
و راضي به خواست و اراده خدا است و بر آن اطمينان کامل دارد .لذا در اين مرتبه دين و ديندار
بر هم منطبقاند و الگوهاي اجتماعي دين ،که از سومين مرتبه آغاز شده و در مراتب بعدي ادامه
يافته بود ،به صورت عيني و تجربي شکل ميگيرد و ظاهر ميشود .ديندار در اين مرتبه ،همان الگو
و معيار دين است که همه احساسات ،عواطف ،اعمال ،افکار و  ...او ،منطبق بر دين است .لذا کساني
که در مراتب پايينتر قرار دارند ميتوانند او را به عنوان معيار دين مد نظر قرار دهند و احساسات،
عواطف ،اعمال و رفتارش را منطبق بر دين بدانند و بر اساس آن عمل کنند (همان.)193 :

« .1إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّ ِذینَ ءَامَنُو ْا بِاللَّهِ َو رَسُولِهِ ُثمَّ لَ ْم ی ْرتَابُواْ وَ جَاهَدُواْ بِأَمْوَالِ ِهمْ وَ أَن ُفسِهِمْ فی سَبِیلِ ال َّلهِ أُوْلَئک ُهمُ الصَّادِقُونَ».
« .2یا أَیهَّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ هَلْ أَدُلُّکمْ عَلی تجَارَةٍ تُنجِیکمُ مِّنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ ( )10تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تجَاهِدُونَ فی سَبِیلِ
اللَّهِ بِأَمْوَالِکمْ وَ أَنفُسِکمْ ذَالِکمْ خَیرٌ لَّکمْ إِن کنتُمْ تَعْلَمُونَ (.»)11
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با استفاده از آيه  45سوره عنکبوت «إِنَّ الصَّلَو َة تَنهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکرِ وَ لَذِک ُر اللَّهِ أَکبرُ وَاللَّهُ یعْلَ ُم

مَا تَصْنَعُون» ،فرآيند کاهش جرايم را از طريق ارتقاي مرتبه دينداري توضيح روشنتري ميدهيم .در
حالي که در اين آيه صراحتاً نماز عامل کاهش جرايم دانسته شده ،نمازگزاراني را در جامعه
ميشناسيم که با وجود اقامه نماز ،گناهان و معاصي بسياري مرتکب ميشوند .دوگانگي مزبور ،بر
اساس مراتب دينداري ،به مرتبه دينداري آنها ارجاع ميگردد .گرچه اقامه نماز از شاخصهاي
دومين مرتبه دينداري است (آخوندي ،)177 :1392 ،اما عليرغم آنچه در آيه مزبور مطرح شده،
همزمان احتمال بروز گناه و انحراف نيز از نشانهها و شاخصهاي ديگر اين مرتبه از دينداري
است .لذا کساني که در همين مرتبه دينداري باقي بمانند و به مراتب باالتر صعود نکنند ،احتماالً
همزمان با خواندن نماز ،دست به هر انحراف و کجرفتاري نيز خواهند زد .به عبارت ديگر،
نمازخواندن صرف ،آنها را از «الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکرِ» باز نميدارد و بايد نمازخواندن با چيز ديگري همراه
شود تا مصونيتبخش باشد.
بررسي شاخصهاي دينداري نشان ميدهد بهتدريج که مرتبه دينداري ارتقا پيدا ميکند،
عامل ديگري به اقامه نماز افزوده ميشود که آثار مصونيتبخشي نماز را آشکار ميکند .اين عامل
که «خشوع» 1نام دارد از طريق درونيشدن دين و بهتدريج حاصل ميشود .در ششمين مرتبه
دينداري« ،خشوع» به اوج ميرسد و چتر آن در همه نمازها بدون قيد و شرط (سختي و آساني،
سالمتي و بيماري ،پيري و جواني ،دارايي و نداري ،سرما و گرما ،جنگ و صلح ،فرماندهي و
فرمان برداري ،رياست و مرئوسيت ،در جمع و تنهايي ،در شب و روز) ،گسترده ميشود .در اين
مرتبه ،که يکي از شاخصهاي اصلي آن «همراهي خشوع با همه نمازها است» ،احتمال انحراف
و گناه به صفر نزديک ميشود .بنابراين ،چون با همراهي خشوع ،نماز «تَنهَی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکرِ»

ميشود ،نتيجه ميگيريم آنچه باعث مصونيت نمازگزار از انحراف و کجي ميشود «خشوع» در
نماز و نه صرف خواندن آن است« .خشوع» در هر نمازي چنين اثري ايجاد ميکند ،حتي اگر براي

« .1خشوع» حالتي دروني است که در قلب مؤمن ،ايجاد ميشود و توجه را فقط معطوف به خدا ميدارد و از جاهاي
ديگر قطع ميکند و تأثير آن نيز مستقيماً در اعضا و جوارح ظاهر ميشود .بر اين اساس ،مؤمن خاشع کسي است
که ايماني زنده و فعال داشته باشد و متوجه مقام ربوبي باشد ،به گونهاي که مستغرق در ذلت و خواري شود و دلش
را از هر چيزي که او را از قصد و هدفش باز ميدارد ،منصرف کند (طباطبايي ،1374 ،ج.)230 :1

116

دوفصلنامه علمي -پژوهشي انسانپژوهي ديني ،شماره  ،37بهار و تابستان 1396

لحظهاي به وجود بيايد .در مراتب نخست دينداري وضعيت به گونهاي است که لحظههاي همراهي
نماز با خشوع ،با لحظههاي بدون همراهي آن ،خنثا ميشود .در حالي که در مراتب باالي دينداري،
همراهي نماز با خشوع استمرار مييابد و با گسترش چتر خشوع به همه نمازها بدون شرط ،آثار آن
نيز دوام مييابد و در فرد مصونيت ايجاد ميکند.

نتيجه
نتايج نشان داد احتمال بروز گناه ،انحراف و کجي دينداران ،به مرتبه دينداري آنها وابسته است.
هر چه از سه مرتبه نخست دينداري ،به طرف مرتبه هفتم حرکت کنيم ،دين بيشتر دروني
ميشود و دينداري مصونيتبخشتر ميگردد .افرادي که در مراتب پايينتر دينداري قرار گرفتهاند،
بيشتر در معرض انحراف و کجرفتاري هستند؛ در حالي که با ارتقاي مرتبه دينداري ،احتمال بروز
انحراف کاهش مييابد .در اولين و دومين مرتبه دينداري ،احتمال بروز نفاق افزايش مييابد و
مستقيماً با ميزان فشار اجتماعي در جامعه ديني مرتبط ميشود .گرچه تشديد فشار و کنترل
اجتماعي ،کاهش موقتي جرايم (بهويژه انحرافات آشکار) را در دو مرتبه مزبور در پي دارد ،اما از
طريق افزايش نفاق ،جنبههاي پنهاني انحرافات افزايش مييابد .اگر ميبينيم که دينداري ،اکثر
دينداران را از انحراف و کجي باز نميدارد ،بايد اقرار کنيم که احتماالً اکثر مردم در دو مرتبه نخست
دينداري قرار گرفتهاند .لذا تا زماني که ارتقاي مرتبه دينداري اتفاق نيفتد تغييري در وضعيت مزبور
حاصل نميشود .در اين وضعيت ،به منظور کاهش انحرافات و کجرفتاريهاي اجتماعي ،به جاي
تشديد کنترلهاي اجتماعي ،ارتقاي مرتبه دينداري بهترين گزينه است .اتخاذ چنين راهبردي
ضمن کاهش جرايم ،مصونيتي دروني ايجاد ميکند که به تناسب استحکام و استواري آن ،در
وضعيتهاي مختلف ،مقاومت در برابر انحرافات و کجيها را افزايش ميدهد.
در واقع ،با ارتقاي مرتبه دينداري ،نظارت اجتماعي ،دروني ميشود و افراد دائماً تحت کنترل
پليس درون خويش قرار ميگيرند .با ارتقاي هر مرتبه از مراتب دينداري ،مصونيت فرد در برابر
انحرافات افزايش مي يابد و در آخرين مرتبه احتمال گناه و حتي اشتباه ،به طور واقعي به صفر
ميرسد .از آنجايي که لزوماً ارتقاي مرتبه که از طريق جامعهپذيري ديني صورت گرفته ،فرآيندي
ارادي است ،بايد خود دينداران اقدام به ارتقاي مرتبه دينداري خويش کنند .درونيشدن دين،
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دينداري را از ضعيفترين تا عاليترين مرتبه رتبهبندي ميکند .لذا احتمال بروز انحراف و
کجرفتاري در هر مرتبه با مراتب ديگر متفاوت است و خاص همان مرتبه؛ به گونهاي که در ساير
مراتب احتمال بروز ندارد .بنابراين ،احتمال بروز انحراف و کجرفتاري از اولين تا آخرين مرتبه
دينداري ،با درونيشدن دين ،کاهش مييابد و بهتدريج به صفر ميرسد .از آنجايي که نفاق و
رفتارهاي منافقانه نيز نشانه درونينشدن دين است ،در اولين مراتب دينداري ظهور بيشتر دارد
و بهتدريج هرچه به مراتب آخر نزديک شويم ،ظهور آن کمتر ميشود .در فرآيند ارتقاي مرتبه
دينداري ،در هر مرتبه ،نشانههاي خاصي براي ديندار ظاهر ميشود که آن مرتبه را از ساير مراتب
متمايز ميکند و نشاندهنده از بين رفتن زمينههاي انحراف و کجرفتاري مربوط به آن مرتبه از
دينداري است.
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