
 

 

 

 

 

 اجتماعي انحرافاتي بر کاهش نداريدتأثير مراتب 

 هاي قرآندرآموزه

 آخونديمحمدباقر 

 چکيده

ي در برابر انحرافات اجتماعي نداريدي، شناسجامعه هايبه تصريح بسياري از آيات قرآن و يافته

اما پرسش اين است که با اين ويژگي  آورد؛يمکند و زمينه کاهش آنها را فراهم مصونيت ايجاد مي

تنها ي نهنداريدي نيز هستند؟ چرا بعضي مواقع رفتارکج، اهل ندارانيدي، چرا بخشي از نداريد

؟ انجامديمکه به گسترش انحرافات و مسائل اجتماعي با اشکالي جديد  کندينممصونيت ايجاد 

تبيين اين مسئله با مراجعه به آيات قرآن و تفاسير است. اين هدف با اتخاذ رويکردي  ،بنابراين، هدف

روش تحليل محتواي کيفي، ميسر شده است. نتايج نشان  تفسيري و پديدارشناسانه و استفاده از

با  ينداريدي نهفته است. از آنجا که نداريدبودن راز مسئله تحقيق در سياليت و مدرج دهديم

 ، داراي هفت مرتبه قابل سنجش تجربي است، در اولين مراتب به دليل ضعف وانهيگراليتقلنگاهي 

بسيار است و با عبور از مراتب اوليه و حرکت به مراتب  اجتماعيسستي ايمان، احتمال بروز انحراف 

 .دشويمي تقويت نداريدباالتر، 

 .يبخشتيمصوني، نداريدي، نداريدي اجتماعي، مراتب هابيآسقرآن،  :هادواژهيکل
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 مقدمه

بندي به دين د هرچه پايدهيمي که در آيات قرآن نيز تأييد شده، نشان تجربنتايج تحقيقات 

بندي به کاهش پاي باو برعکس  ابدييم کاهشو انحرافات اجتماعي  هايناهنجارافزايش يابد، 

. به عبارت ديگر، هرگاه باورها و اعتقادات ابدييماجتماعي افزايش  يهايناهنجار، انحرافات و نيد

ي اجتماعي هابيآسيابد و هرگاه رو به ضعف رود، ، جرم و جنايت کاهش ميودديني تقويت ش

نيز با صراحت بر همين نتايج  1سوره عنکبوت 45. آيه (58: 1385ي، سروستان قيصد) ابدييمافزايش 

. با فرض اين دانديمي اجتماعي رفتارکجشدن انحراف و گذارد و نماز را عامل برچيدهصحه مي

ي اجتماعي را سد هايرفتارکجي، گاه جلوي انحرافات و دينداراست که: چرا  نيانتيجه، مسئله 

 ؟ انجامديمو گاه به گسترش يا ظهور اشکال جديدي از آن  ندکينم

در  ژهيوبه، اندينداري از آنچه در جامعه اگوشهدر توضيح بيشتر پرسش مزبور يادآوري 

و معصيت  گناهرا اهل  انديندار ازگشا است. گاهي بخشي ، راهگذرديم، تريسنتي هاطيمح

ولي دروغ  رنديگيمي نيز هستند؛ روزه فروشگراني و فروشکماما اهل  خواننديم؛ نماز مينيبيم

ولي خود به  اندنيد؛ اهل تبليغ و ترويج زننديمو به ديگران تهمت  کننديم، غيبت نديگويمنيز 

؛ در مجالس عزاداري با ولع خاصي مشارکت کننديم عمل، عمل نکرده يا کم نديگويمآنچه 

و به  انگارندسهلولي در خصوص واجبات و محرمات دين  زننديمکنند و بر سر و سينه مي

، عمل اندکردهولي گاه برخالف آياتي که قرائت  کننديم؛ قرآن قرائت دارنديمديگران ظلم روا 

 ي بسياريهانهيهزکنند و ؛ به منظور زيارت قبور بزرگان دين رنج سفر را تحمل ميکننديم

؛ در روابط اجتماعي اندتوجهيبنيازمند خويش  وطنانهمولي به خويشان، همسايگان و  ندپردازيم

منتظر  دهنديمکنند و در مقابل آنچه انجام را فراموش مي (10)حجرات:  «نَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌاِ»

زمان، کيفيت و کميت حضور  بهولي  رنديپذيمي، مسئوليت ديندار به شهرتلحاظ  سودند؛ از

خود  اما نديگويمسخن  المالتيباز هدررفتن  دائماًشده حساسيت ندارند؛ در مسئوليت پذيرفته

؛ اهل رفت و آمد به مسجدند اما کنندينماختيار دارند، ابا  دراز هدردادن آنچه از اموال عمومي 

                                                           
َلمُ مَا عْیاللَُّه کبرُ وَرُ اللَّهِ أَکوَ لَذِ رِکَعنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُن یتَنهَتَابِ وَ أَِقمِ الصَّلَوةَ إِنَّ الصَّلَوةَ کمِنَ الْ یکإِلَ یمَا أُوحِ تلاُ» .1

 .(45عنکبوت: )« تَصْنَعُونَ
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ود راضي نيستند؛ خود را متدين و به حق خ ديآينمبرداري، اختالس و ارتشا بدشان از کاله

 و ... . کنندينماما به عهد و پيمان خويش وفا  پندارنديم

ي پديدارشناسانه و بر پايه ظواهر رفتار و امطالعههرچند مسئله اين تحقيق )با شرح فوق(، 

 نظرانصاحبتعامالت اجتماعي متدينان است، شايد از طريق مراجعه به آراي متدينان و حتي 

 باشد، اما تبيين نظري مسئله مزبور با مراجعه به آيات قرآن مجيد، هدف اين مقاله است. پذيرتبيين

 چارچوب مفهومي

ي، شناسجامعهو هر يافته ا تفاوت ، آشکاري اجتماعي با تنوع در رويکردهاهايرفتارکج تبيين

ي هايرفتارکج کنندهنييتبآن پرداخته است. شايد علل  1يابيعلتمبتني بر رويکرد نظري خويش به 

 ي ذيل خالصه کرد.بنددستهاجتماعي را بتوان در 

 ضعف نظارت اجتماعي

يعني خانواده، وضعيت شغلي و اجتماعات  ي،در سه رکن جامعه امروز حاکي از آن است که شواهد

 ننماياهاي اجتماعي شهروندان در کنشمستقيماً آن  تجليتغييراتي به وجود آمده که  ،محلي

در تأمين نيازهاي جسمي،  مهميکه نقش  ،انوادهمثالً خ. (17: 1383شناسي ايران، انجمن جامعه) است

يابي افراد را رواني، روحي، عاطفي و اجتماعي فرزندان داشته و دارد و زمينه خودشناسي و هويت

 يدچار تغيير در کارکردها ،کندي استعدادها به آنها کمک مييو در رشد و شکوفاآورد ميفراهم 

برند و گاه هاي طوالني خارج از خانواده به سر ميده است. اعضاي خانواده امروزي مدتشاساسي 

                                                           
ي در علوم رفتار تيعل ؛ن داردياديتفاوت بن يعلوم تجرب ت دري، با عليت در علوم رفتاريد توجه داشت عليبا .1

ه از آن کده )ين دو پديا آورنانياطمزمان، مستمر، منظم و وجود تقارن هم فقطست و يت همراه نگاه با قطعيهيچ

 يت در علوم رفتارهاي زير را براي عليتوان ويژگييم ي،لکطور ه ب است. شود( مد نظرياد مي يبه وجود همبستگ

ز وجود داشته باشد؛ ين کي، گرچه احتماالً علل مشتردژه خود را دارياز علل و يامجموعها يده، علت يپد قائل شد: هر

ابند؛ اوضاع و ييم يلکگاه  ييهاتفاوت يها و تحوالت اجتماعيحسب دگرگون ساز در طول زمان و برنهيعلل زم

 ياجتماع يهادهيپد يت و محتواي؛ ماهندکيز تفاوت ميجوامع مختلف ن يحسب بافت فرهنگ ساز، برنهياحوال زم

هاي اجتماعي در آن واحد از چندين علت ؛ پديدهکنداي به جامعه ديگر تفاوت ميدر طول زمان و در گذار از جامعه

 تريکنندهيک نقش تعيين پذيرند؛ تشخيص تقدم و تأخر علل و تشخيص اينکه کداممتفاوت، تأثيراتي در خور توجه مي

از روابط  ياريبس؛ در رديگيمبه خود  يال متفاوتکاش ،ياجتماع يهادهين پديب يمعموالً دشوار است؛ روابط علّ ،دارد

 (.50: 1381تل، ي)ل استه يسوير و تأثّر، متقابل و دوروابط و تأث ،ياجتماع يهادهيپد يعلّ
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روابط متقابل اجتماعي در خانواده  دليل،به همين  ؛کنندبراي خوابيدن به منزل مراجعه مي فقط

ه است. در اين صورت شدني تبديل تدريج به روابط رسمي و عقالبه انهدوست روابط ، وکاهش يافته

عهده داشت و نظارت و  را بر يريپذاي از جريان جامعهکه در گذشته بخش عمده ياخانواده

ردي با تغيير کارککرد، را اصالح مي آنها رفتار خوبيبر اعضا تا حد  ش )دروني و بيروني(کنترل

 .(69-68: 1383محسني تبريزي، ) دچار گسيختگي شده است شده و مواجه

از اند. اگر در گذشته شدهمحروم  نيز هاي اجتماعات محليافراد از حمايت يدر جامعه امروز

جدي در بروز  يمانع آنهابر  ينظارت اجتماع در يک محله، هاخانواده افراد و ماندگاري لحاظ

 و هاييجاهجابافزايش  محلي و ماندگاري با کاهش رفت، در حال حاضرکجروي به شمار مي

امکان نظارت اجتماعي محلي کاهش  در محالت افزايش، و ها، تنوع فرهنگي و قوميمهاجرت

ديده خوبي به شهرهاي بزرگ( ژهيوبه) . نمونه بارز اين وضعيت در حاشيه شهرهايافته است

ها بسيار همحلساير به همين دليل ميزان جرم و جنايت در حاشيه شهرها نسبت به  شود ومي

 .(80: 1382آخوندي، ) بيشتر است

 يو بيشتر جنبه قراردادي و موقتهستند رو با تغيير اساسي روبه يمشاغل نيز در جامعه امروز

ته قادر همانند گذشلذا  ؛گيرددر افراد شکل نمي و قابل اتکا، هويت شغلي پايدار رونيااز اند. يافته

 ،کاهشرا احساس امنيت شهروندان  شدن مشاغل،موقتي و قرارداديرفتار افراد نيستند.  مهاربه 

 .(20: 1383 ايران،شناسي انجمن جامعه)سوق داده است به سمت رفتارهاي کجروانه  و آنها را

 و شناسان، کاهش نظارت اجتماعي باعث کاهش انسجامبر اساس نظر بسياري از جامعه

تبع  و بهيابد مياقتدار ناشي از يکپارچگي اجتماعي در جامعه کاهش  شود،ميجتماعي اهمبستگي 

با . (93 :1383)محسني تبريزي،  دشويمم هاي اجتماعي کناهنجارياز  يپيشگير جامعه در آن توان

يب)در دو بعد دروني و بيروني( در کنترل انحرافات اجتماعي  نظارت اجتماعي اين نگاه، استعداد

 وضعيت گذشتهوجودآمده امکان بازگشت به با تغييرات اجتماعي و فرهنگي به است. اما چون رينظ

از پويايي و قدرت  ،هاي گذشتهقوت روش شتنکه ضمن دا است، راهبردي بايد اتخاذ شودمسدود 

  .جديد نيز برخوردار باشد وضعيتهماهنگي با 
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و « نظارت اجتماعي»دو ويژگي مهم جامعه ديني را  1سوره حج 41قرآن مجيد در آيه 

. نظارت اجتماعي ابزار قرارگرفتن رفتارها در مسيرهايي است که جامعه انتظار دانديم 2«ايمان»

. ابدييمشود و در طول زندگي ادامه ي از بدو تولد آغاز ميريپذجامعهآن را دارد و با جريان 

ابزار  نيتريقوآورد و شدن نظارت اجتماعي را فراهم ميموفقيت در فرآيند مزبور زمينه دروني

. در واقع، نظارت اجتماعي کارکرد ايمان رديگيمکنترلي در انسان که همان ايمان است، شکل 

 سازد و مؤمناستوار مي الهي تکليف عمل را بر شود ومي و ترديد باعث زُدايش شک است. ايمان

خويش  بر عهده را شر و چون خير که غيرمؤمن برخالف .دارديمنگه  ي حوادثهاتکانرا از 

 استقرارآنچنان ايمان در قلب  جيتدربه 3ي مختلف قرار دارد.هابيآسهمواره در معرض  دانديم

سوره  4. اين مؤيد که در آيه شوديم« خدا از روحي به مؤيد» 4مجادله 22، که طبق آيه ابدييم

و او را از انحرافات ريز  روشن، است، تمام زندگي مؤمن را نام گرفته و نتيجه ايمان 6«سکينه» 5فتح

 . (302: 9، ج1374)طباطبايي،  کنديمو درشت اجتماعي مصون 

ابزار کنترلي را در اختيار دارد  نيتريدائمو  نيروزآمدترمؤثرترين،  ،نيتريقوچنين فردي 

 روزآمدکه دوام آن تقويت ايمان را در پي دارد و تقويت ايمان، نظارت اجتماعي را تقويت و 

اولين نقش هر کدام از افراد جامعه نهادينه عنوان  بهنظارت اجتماعي  . بنابراين، چنانچهکنديم

امعه کاهش خواهد يافت. پايداري در ي و انحراف در جرفتارکجشود و ي تقويت ميديندارشود 

دهد و زمينه رشد و پويايي فرهنگي نظارت اجتماعي، انسجام و همبستگي اجتماعي را افزايش مي

                                                           
 .«رِ وَ لِلَّهِ عَقِبَةُ اْلأُمُورِکوةَ وَ أَمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْاْ عَنِ الْمُنکاْلأَرْضِ أَقَامُواْ الصََّلوةَ وَ ءَاتَوُاْ الزَّ ینَّاهُمْ فکنَ إِن مَّیالَّذِ » .1

 .اندشدهايمان محسوب  يهاشاخص ءدر آيات بسياري نماز و زکات جز .2

 اللَّهُ »(؛ 11 محمد:« )َلهُمْ یمَوْل ال نَ یافِرِ کالْ أَنَّ وَ آمَنُوا نَیالَّذِ یمَوْلَ  اللَّهَ بِأَنَّ کذلِ»(؛ 68 عمران: )آل «نَیالْمُْؤمِنِ یوَلِ  وَاللَّهُ». 3

 ره:)بق «الظُّلُماتِ یإِلَ النُّورِ ِمنَ خْرُِجونَهُمْی الطَّاغُوتُ  اؤُهُمُ یَأوْلِ فَرُواک نَیوَالَّذِ  النُّورِ یإِلَ  الظُّلُماتِ مِنَ  خْرُِجهُمْ ی آمَنُوا نَیالَّذِ یوَلِ

 (.175 عمران: )آل «اءَهُیأَوْلِ خَوِّفُی طانُیالشَّ  مُکذلِ»(؛ 26 )اعراف: «ؤْمِنُونَی ال نَیلِلَّذِ  اءَیأَوْلِ نَیاطِیالشَّ جَعَْلنَا إِنَّا»(؛ 257

 .«مِّنْهُ ِبرُوحٍ دَهُمیأَ وَ مَانَیالْا قُلُوبهِمُ یف تَبَک کأُوْلَئ». 4

مًا یاَنَ اللَّهُ عَلِکالْأَرْضِ وَ لَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَوَ لِ مَانهِمْیمَانًا مَّعَ إِیزْدَادُواْ إِینَ لِیقُلُوبِ الْمُؤْمِنِ ینَةَ فکیأَنزَلَ السَّ یهُوَ الَّذِ». 5

 .«مًاکیحَ

 ،کش «نةکیس» است. با اراده و ميتصم در اضطراب نداشتن و قرار آرامش، ياو به معن ونکس ماده از «نةکیس» .6

: 9، ج1374 )طباطبايي، گردديم قدمثابت دهيچيپ و سخت حوادث برابر در و ،شودمي دور انسان از ترس و يدودل
302.) 
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. در چنين وضعيتي تعادل اجتماعي برقرار، و نظام اجتماعي از استحکام و ثبات کنديمرا فراهم 

و  محله 1، ايمان در خانواده،«يديندار» با تقويتادعاي اين مقاله آن است که  .شوديمبرخوردار 

باز خواهد گشت و در  هابدانشود و کارکرد نظارت اجتماعي )دروني و بيرون( تقويت مي 2شغل

: 1392)آخوندي و معيدفر،  3ي انحراف مسدود خواهد شدهانهيزمنتيجه با افزايش نظارت اجتماعي، 

71-94). 

 معتعلق خاطر به ج احساس تضعيف

، يمندعالقه است که داراي چهار عنصر آنگيري گروه، احساس تعلق خاطر به شکل عوامليکي از 

مند باشد حاضر اگر کسي به جامعه و گروه خويش عالقهتعهد، مشارکت اجتماعي و ايمان است. 

تنها خود ناقض هنجارها نخواهد بود، نخواهد شد هنجارهاي اجتماعي آن جامعه را نقض کند. او نه

هيرشي معتقد است در درجه . خواهد گرفت که قصد شکستن هنجارها را دارندرا ي انو ديگربلکه جل

. (176 :1377رابرتسون، ) نخست کجروي ناشي از ضعف و کاهش وابستگي و تعلق خاطر به جامعه است

تواند داشته باشد؛ تعهد ارزشي، ي َدينِ فرد به جامعه است که چهار شکل ميابه معننيز تعهد 

هرچه احساس دَيِن  .(71 :1375، چلبي) اجتماعي، تعهد به اهداف جمعي و تعهد به منابع اقتصادي

از سوي  به جامعه بيشتر باشد، کمتر دچار انحراف و کجروي خواهد شد. ،فرد در اين چهار جهت

ر تتر باشد، خطر انحراف و کجروي، افراد را کمبيشتر و گسترده ي اجتماعيهاهرچه فعاليت ديگر،

افراد بيکار و کساني که مشارکت اجتماعي کمتري دارند، بيشتر در  ؛ بر اين اساسکندتهديد مي

عنصري  نيز ها و باورهاي اجتماعي و دينيايمان و عقيده به ارزشدر اين ديدگاه،  معرض خطرند.

ر اشد، کمتتر بتر و مستحکمرود. هرچه ايمان افراد قوياساسي در حفظ و حراست افراد به شمار مي

تعهد  يابد وافراد به جامعه کاهش  يمندعالقه چنانچه ،شوند. بنابرايندچار انحراف و کجروي مي

                                                           
اتٍ لِقَوْمٍ یلَآ کذلِ یفمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ کنَیها وَ جَعَلَ بَینُوا إِلَکمْ أَزْواجاً لِتَسْکمْ مِنْ أَنْفُسِکاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَیوَ مِنْ آ» .1

 (.21روم: ) «رُونَکتَفَی

 مْ تَعْلَمُونَنتُکمْ إِن کرٌ لَّیمْ خَکذَالِ عَیرِ اللَّهِ وَ ذَرُواْ الْبَکذِ یإِلوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ یلِلصَّلَوةِ مِن  ینَ ءَامَنُواْ ِإذَا نُودِیهَّا الَّذِ یأَی» .2

 (.10-9: جمعه) «ُتفْلِحُونَ لَّعَلَّکمُرًا یثِکرُواْ اللَّهَ کالْأَرْضِ َوابْتَغُواْ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْ یتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُواْ فیفَإَِذا قُضِ

رًا ینَ خَاَکتَابِ لَکوَ لَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِرِ کرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاْلمَعْرُوفِ وَ تَْنهَوْنَ عَنِ الْمُنینتُمْ خَک» .3

 .(110آل عمران: ) «ثرُهُمُ الْفَاسِقُونَکمِّنُْهمُ الْمُؤْمِنُونَ وَ أَ لَّهُم
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هاي ديني و اخالقي کاسته شود، بنديمشارکت اجتماعي و پاي ، و ازبه سستي گرايد در قبال آن

 .خواهند بود در معرض انحراف و کجروي افراد

 انسان، نوع درک و فهم هعالق دهديمنشان  1سوره غافر 56و  37تحليل محتواي کيفي آيات 

: 19، ج1374مکارم شيرازي، ) کنديمرا مشخص ميزان و نوع تأثيرپذيري او  داده،را تحت تأثير قرار 

مبتني بر اين نتيجه، عالقه به دين زمينه  .(238: 5، ج1377، طبرسي؛ 689: 8، ج1372؛ طبرسي، 39

 کنديمي آنها را فراهم هاشهياندگرايش به آن و عالقه به کارگزاران دين، زمينه تأثيرپذيري از 

. از (673: 6، ج1372؛ طبرسي، 243-237و  170: 12، ج1374؛ مکارم شيرازي، 255: 13، ج1374طباطبايي، )

، زمينه افزايش انعطاف نسبت شوديمافزايش گرايش به آن ي به دين باعث مندعالقهآنجايي که 

لذا يکي از راهبردهاي  .کنديمي را نيز فراهم دينداربه دين و در نتيجه حفظ، تقويت و پويايي 

ي به دين و کارگزاران آن است. از طرف مندعالقهي، افزايش دينداراساسي حفظ، تقويت و پويايي 

ر دهد و بنابودي قرار مي جيتدربهي را در معرض تضعيف و ديندارديگر، کاهش عالقه به آن دو، 

؛ 243-237و  170: 12، ج1374؛ مکارم شيرازي، 255: 13، ج1374طباطبايي، ) ديافزايم ميجراميزان 

به  مندعالقهي، افراد را ديندار 2بقره، سوره 177چراکه بر اساس آيه  (؛673: 6، ج1372طبرسي، 

 .(94-71: 1392)آخوندي و معيدفر،  کنديم ريپذتيمسئولجامعه، متعهد، باايمان و 

 سرمايه اجتماعي ضعف

محققان  ي مضاعف يافته وروز اهميتبهروز 3«سرمايه اجتماعي»به داليل متعدد، فهم و سنجش 

داند که را به خود مشغول کرده است. فوکوياما سرمايه اجتماعي را هنجاري غيررسمي مي بسياري

هرچند سرمايه اجتماعي خود هنجار است، اما محصول  ،دهد. از نظر اوهمکاري بين افراد را ارتقا مي

                                                           
لِ َو مَا یلِفِرْعَوْنَ ُسوءُ عَمَلِهِ وَ صُدَّ َعنِ السَّبَِن یزُ کَذالِکذِبًا وَ کَلأَظُنُّهُ  یوَ إِن یمُوسهِ لإِلَ یأَسْبَابَ السَّمَاوَاِت َفأَطَّلِعَ ِإل» .1

برٌ مَّا هُم کُصدُورِهِمْ ِإلَّا  یرِ سُْلطَنٍ َأَتئهُمْ إِن فیِت اللَّهِ بِغَیءَا یَجدِلُونَ فیَن ینَّ الَّذِاِ» .(37غافر: )« تَبَابٍ یدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فکی

 (.56غافر: )« رُیعُ الْبَصِیإِنَّهُ هُوَ السَّمِ هِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِیبِبَلِغِ

نَ َو ْلآخِرِ وَالَْمالئِکةِ َوالْکتابِ وَالنَّبِییلَیسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا ُوجُوهَکمْ قِبَلَ الْمَشِْرِق وَاْلمَغْرِبِ وَ لکنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمنَ بِاللَّهِ َوالْیوْمِ ا» .2

َواْلمَساکینَ وَابْنَ السَّبیلِ وَالسَّاِئلینَ وَ فِی الرِّقابِ وَ َأقامَ الصَّالةَ وَ آتَی الزَّکاةَ وَاْلمُوفُونَ  یتامیوَالْ  یحُبِّهِ ذَوِی اْلقُرْب یآتَی الْمالَ عَل

 (.177)بقره: « نَ صَدَقُوا وَ ُأولئِک ُهمُ الُْمتَّقُونَبِعَهْدِهِمْ ِإذا عاهَُدوا وَالصَّابِرینَ فِی الْبَأْساءِ َوالضَّرَّاءِ وَ حینَ اْلبَْأسِ أُولئِک الَّذی

3. social capital 
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 عناصري همانند اعتماد اجتماعي، روابط ،. بر اساس تعريف فوکوياماهستهنجارهاي اجتماعي نيز 

 ند وآورميرا به وجود  هم آنو  اندينتيجه سرمايه اجتماعهم  ،متقابل اجتماعي و مشارکت اجتماعي

 .(http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama.html) دهندشکل مي

مند سازمان اجتماعي همچون هاي نظامپوتنام نيز سرمايه اجتماعي را عبارت از ويژگي

داند که با تسهيل اقدامات هماهنگ، کارآمدي جامعه هاي ارتباطي مياعتماد، هنجارها و شبکه

بر اين مبنا و آنچه  .(http://www.sse.rue.dk/instirutional/research–paper-03.pdf) دهدرا افزايش مي

ند اعناصر اصلي سرمايه اجتماعي عبارت، ديآيم دست بهاز تحليل محتواي بخشي از آيات قرآن 

بندي اخالقي و ديني و روابط از: اعتماد اجتماعي، مشارکت اجتماعي، روابط متقابل اجتماعي، پاي

متقابل  روابط سپسو يابد ميافزايش  ديگراناعتماد اجتماعي، بدبيني به  صورت کاهشاقتدار. در 

مشارکت اجتماعي، روابط متقابل اجتماعي  از آنجايي که .ابدييمنيز کاهش مشارکت اجتماعي و 

ف ضع با بروز ،ندهست جمع نيز تعلق خاطر به احساسهاي اخالقي و ديني از عناصر بنديو پاي

 همين عناصر ،. از سوي ديگريافتخواهند افزايش اجتماعي  يهايناهنجار در آنها، و سستي

 دهندهشکل ياز اجزا (هاي اخالقي و دينيبنديمشارکت اجتماعي، روابط متقابل اجتماعي و پاي)

ه با ضعف و سستي، نظارت هروند که در صورت مواجشمار مي نظارت اجتماعي به کنندهتيتقوو 

 به« يديندار» اين مقاله،به گمان  .خواهند کرد روروبهرا نيز با ضعف اجتماعي )بيروني و دروني( 

)اعتماد،  1سرمايه اجتماعيتقويت مستمر عناصر اصلي ، توان نيآفرعنوان عنصري پويا و تحرک

 .داردرا ( 2مشارکت و روابط متقابل

 يو هنجار يتضاد ارزش

 اعه، زمينه اشهاي ارتباط جمعيشکاف نسلي و گسترش رسانه ي،اقهيسل ،قومي، تنوع فرهنگي

تضاد هنجاري  مستلزم. تضاد ارزشي کنديمفراهم  را هاي متفاوت و گاه متضاد در جامعهارزش

نظم و  ،. تضاد هنجاري و ارزشياست ييا چندقطب دو ياجامعهي ريگشکل نتيجه آن است که

                                                           
فَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ َفأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوِع کانٍ فَکلِّ مَکرَغَداً مِنْ  رزقهاها یْأتیانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً کةً یوَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً قَرْ» .1

 .(112نحل: ) «صْنَعُونَیانُوا کوَالْخَوْفِ بِما 

 .(10حجرات: ) «مْ تُرْحَمُونَکاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّیکمْ وَنَ أَخَوَینَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَاِ». 2

http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama.html
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 تضعيفزمينه  ؛دهديم روابط اجتماعي را کاهش ؛کنديجتماعي را با مشکل مواجه ميکپارچگي ا

 ،چلبي) کندمي انهيگراو روابط عاطفي و دوستانه را محدود و خاصآورد مياعتماد اجتماعي را فراهم 

1375: 117) . 

 و سپس افزايشاين وضعيت باعث کاهش سرمايه اجتماعي و نيز تضعيف نظارت اجتماعي 

هاي زمينه «يديندار» تقويت است که با راهبرد آن. ادعاي اين مقاله دشويانحرافات اجتماعي م

؛ زيرا دين دشوياصالح م ناشي از بروز تضاد ارزشي و هنجاري مسدود و کجروي و انحرافات

 2«يزنبرچسب» حتي انحرافاتي که از طريق 1به همديگر است؛ انديندارنگاه برادرانه  دهندهاشاعه

. از د يافتنکاهش خواهشوند و ي، مهار ميدينداربروز دارند، با تقويت  احتمال 3«ينينشهم» و

با همديگر برادرند، روابط اجتماعي در ميان  4سوره حجرات 10آنجايي که مؤمنان بر اساس آيه 

ز بروآنها، همانند اعضاي يک خانواده، گرم، عاطفي و دوستانه است. چنانچه اختالف و تضادي هم 

ي را تقويت ديندارکند باز هم سفارش همان روابط دوستانه است. چون آنچه جامعه را حفظ، و 

  وفاق و نه تضاد است. کنديم

که روابط اجتماعي، کاري شبيه  ديآيبرم 5سوره فصلت 34محتواي کيفي آيه  تحليلاز 

، «أَحْسَنُ هِی بِالَّتِی ادْفَعْ»: ديفرمايم« خوبي و بدي». در اين آيه ضمن ارزيابي دهنديممعجزه انجام 

وييد گ روابط اجتماعي غيردوستانه و بد را با راهبرد روابط اجتماعي حسنه، دوستانه و گرم پاسخ

 . (282: 20، ج1374)مکارم شيرازي، مگوييد  پاسخ با زشتي را بدي و زشتي با را بدي هرگز و

                                                           
عْضُنا بَعْضاً أَرْباباً تَّخِذَ بَیئاً وَ ال یبِهِ شَ کمْ أاَلَّ نَعْبُدَ إِالَّ اللَّهَ وَ ال نُشْرِکنَ ینَنا وَ بَیلِمَةٍ سَواءٍ بَ ک یإِلتابِ تَعالَْوا کا أَهْلَ الْیقُلْ » .1

 .(64آل عمران: ) «مِنْ دُونِ اللَّهِ َفإِنْ تَوَلَّوْا َفقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا ُمسْلِمُونَ

مْ أَنْ کحِبُّ أَحَدُیمْ بَعْضاً أَ کغْتَبْ بَعْضُیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ ال تَجَسَّسُوا وَ ال یثکنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا یهَا الَّذیأَا ی» .2

 (.12جرات: )ح« مٌیاتَّقُوا اللَّهَ ِإنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحکرِهْتُمُوهُ وَتاً فَیهِ مَیلَ لَحْمَ أَخکأْی

 .(34صلت: ف) «مٌیحَم یأَنَّهُ وَلِکنَهُ عَداوٌَة یوَ بَ کنَیبَ یأَحْسَنُ َفإَِذا الَّذ یهِ یبِالَّتئَةُ ادْفَعْ یالْحَسَنَةُ وَ الَ السَّ یوَ ال تَسْتَوِ» .3

 «.مْ تُرْحَمُونَکلَعَلَّاتَّقُوا اللَّهَ یکمْ وَنَ أَخَوَیإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَ» .4

 «.مٌیحَمِ یوَل أَنَّهُک عََداوَةٌ  نَهُیبَ وَ کنَیبَ یالَّذِ َفإَِذا أَحْسَنُ یهِ یبِالَّت ادْفَعْ ئَةُیالسَّ لَا وَ الحَسَنَةُ یتَسْتَوِ لَا وَ» .5
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 بِالَّتِی ادْفَعْ»مطرح شده است:  ديگري شکل به نيز 1مؤمنون سوره 96 آيه اين نکته مهم در

. سفارش به اتخاذ چنين راهبردي، در روابط اجتماعي دوستانه، عاطفي و گرم، «السَّیئَةَ أَحْسَنُ هِی

طبيعي در جريان است و نيازي به سفارش آن، در آيه مزبور نبوده است. دليل سفارش به  طور به

 َفإِذَا»بيان شده است:  سوره فصلت، 34ادامه آيه  در اتخاذ چنين راهبردي در روابط اجتماعي،

 هب اصل در« حَمِیمٌ»دوست، و  معناي به در اين آيه« وَلِی» .«حَمِیمٌ وَلِی کأَنَّهُ  عَداوَةٌ بَینَهُ وَ بَینَک الَّذِی

 را حمام و شوديم گفته «حميم»نيز  بدن عرق به همين دليل، به است. سوزان و داغ آب معناي

 گرم و پرمحبت دوست در اين آيه،« حميم». منظور از نديگويم «حمام» مناسبت، همين به نيز

اگر در مقابل روابط غيردوستانه و  ژهيوبهبنابراين، رابطه اجتماعي گرم و دوستانه،  .است داغ و

)طباطبايي،  کنديمدشمن را به دوستي مهربان و پرمحبت فراهم  خصمانه اتخاذ شود، زمينه تبديل

 قابلم طرف اما زماني که ببيند دارد، مثل به مقابله انتظار کند بدي هر کس . زيرا(17/595: 1374

 در طوفاني ،زديخيبرم مقابله به نيکي و خوبي با بلکه ،دهدينم پاسخ بدي به را بدي تنهانه

 مقابل طرف براي و ،کنديم حقارت احساس ،شوديم و شرمنده وجدانش بيدار ،شده وجودش برپا

 هايدشمن و هانهيک صميميت و دوستي، با که محبت، اينجا است .شوديم قائل عظمت و بزرگي

 . (282: 20ج ،1374)مکارم شيرازي،  2گردديم جايگزين

اند؛ ص( نيز به اين راهبرد همواره عنايت داشتهاسالم )پيامبر  دهديممطالعه تاريخ نيز نشان 

 يدشد ييجوانتقام نيز انتظار دوستان بلکه دشمنان تنهانه که مکه فتح هنگام از جمله به

 مهه «الطلقاء فانتم اذهبوا»جمله  با ص() پيامبر داشتند، را خون حمام انداختن راه به و مسلمانان،

 ردک برپا مشرکان مکه در طوفاني چنان نوع رابطه اجتماعي داد. لذا اين قرار خود عفو مشمول را

 اسالم آيين و شدند مسلمان فوجفوج «أَفْواجاً اللَّهِ  دِینِ فِی یْدخُلُونَ» 3سوره نصر 2بر اساس آيه  که

 . (283: 20، ج1374)مکارم شيرازي، پذيرفتند  دل و جان با را

                                                           
 «.صِفُونَی ِبمَا أَعْلَمُ نحْنُ ئَةَیالسَّ أَْحسَنُ یهِ یبِالَّت ادْفَعْ» .1

 استفادهسوء روش نيا از هک وجود دارند يتياقل شهيهم رايز .نيست ولي غالب است يدائم قانون گرچه اين. 2

 .کشندينم خود زشت اعمال از دست رندينگ قرار مجازات شالق نندهکخرد ضربات ريز تا لذا .کننديم

 .«نِ اللَّهِ أَفْوَاجًایدِ  یدْخُلُونَ فیتَ النَّاسَ یوَ رَأَ» .3
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 کأَنَّهُاست:  صميمي و گرم دوست يک گويا» :ديفرمايمدر اين آيه  البته بايد توجه داشت که

 صميمي دوستان صف او واقعًا هم در اگر شوديم؛ چراکه اتخاذ اين راهبرد باعث «حَمِیمٌ وَلِی

 با داشتن چنين راهبردي که آنجايي . از)همان(باشد  چنين ظاهر بکوشد در حداقل درنيايد،

 کوتاه عبارتي در آن را، سازنهيزم مباني 1سوره فصلت( 35بعد ) آيه نيست، در آساني کار مخالفان

 داراي که شونديم: کساني اين توانايي را دارا صَبَرُوا الَّذِینَ إِلَّا یلَقَّاها ما وَ» :ديفرمايم بيان پرمعنا و

 که بهره ديآيبرماستقامت فقط از کساني  و از سوي ديگر، داشتن صبر«. استقامت باشند و صبر

 تقوا و ايمان پرتو مهار خشم و غضب فقط در .«عَظِیمٍ حَظٍّ ذُو إِلَّا»داشته باشند:  تقوا و ايمان از بزرگي

 متأثر دشمنان آزار از آسانيبه که مؤمن کنديم وسيع روح را قدر؛ چراکه ايمان آندشويمميسر 

 .(94-71: 1392)آخوندي و معيدفر،  گردديور نمشعله او در ييجوانتقام حس و ،شودينم

و هر  2قرآن است مخاطبانسان، بدون قيد )زمان، مکان، زبان، قوم، نژاد، ...( در آيات قرآن، 

آنچه در زندگي اجتماعي براي رشد و تعالي بدان نيازمند است در آن گنجانده شده است 

شدن دين نهادينه دهديم. تحليل محتواي بخشي از آيات الهي نشان (64: 1، ج1374)طباطبايي، 

جانبه شود و رشد و توسعه همهمي )اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و فرهنگي( 3برکات باعث نزول

ي زمينه رشد و توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي دينداربه عبارت ديگر،  4جامعه را در پي دارد.

 .آورديمي سالم و رشديافته به ارمغان اجامعهکند و و فرهنگي را فراهم مي

                                                           
 (.35فصلت: )« مٍیعَظِ حَظٍّ ذُو إِلَّا لَقَّئهَای مَا وَ صَبرُواْ نَیالَّذِ ِإلَّا لَقَّئهَای مَا وَ» .1

افَّةً کِإلَّا  کوَ مَا أَرْسَلْنَا»؛ (185بقره: ) «نالْفُرْقَاوَ  یالْهُدَ نَاتٍ مِّنَ یلِّلنَّاسِ وَ بَ یهِ اْلقُرْءَانُ هُدً یأُنزِلَ فِ یشهْرُ رَمَضَانَ الَّذِ» .2

)اعراف:  «اعًیمْ جَمِیکرَسُولُ اللَّهِ إِلَ یهَا النَّاسُ إِنیأَ یقُلْ »؛ (28 سبا:) «عْلَمُونَیثرَ النَّاسِ لَا کنَّ أَکرًا وَ لَیرًا وَ نَذِیلِّلنَّاسِ بَشِ

 ؛(1 فرقان:) «رًاینَ نَذِ یونَ لِلْعَلَمِیکعَْبدِهِ لِ یعَلنَزَّلَ الْفُرْقَانَ  یالَّذِ کتَبَارَ»؛ (52 قلم:) «نَیرٌ لِّلْعَالَمِکوَ مَا هُوَ إِلَّا ذِ» ؛(158

آل ) «نَیوَ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِ یانٌ لِّلنَّاسِ وَ هُدًیهَاَذا بَ»؛ (31 المدثر:) «لِلْبَشَرِ یذِکرَِإلَّا  یِإلَّا هُوَ وَ مَا هِ کعْلَمُ جُنُودَ رَبِّیوَ مَا »

 (.138 عمران:

ند دار بمايه پاک يبه هر نعمت و موهبتلذا  .و استقرار است «ثبات»اي در اصل به معن و «تکبر» جمع «اتکبر» .3
 .(266: 6ج ،1374)مکارم شيرازي،  شونديماثر يو نابود و ب يه زود فانک برکتيبدر برابر موجودات  ؛دشويماطالق 

 هِمیإِلَ أُنزِلَ مَا وَ لَیوَالْانجِ التَّوْرَئةَ أَقَامُواْ أَنهُّمْ لَوْ وَ»، (96)اعراف:  «اتٍکبَرَ هِمْیعَلَ  لَفَتَحْنا وَاتَّقَوْا آمَنُوا یالْقُر أَهْلَ أَنَّ لَوْ وَ» .4

 .(66)مائده:  «أَرْجُلِهِم تحْتِ مِن وَ فَوِْقهِمْ مِن لُواْکلَأَ رَّبهِّمْ مِّن
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 1.دهديمدين به انسان  شدننهينهادرا در صورت  «وةً طَیبَةًحَی»سوره نحل نيز، نويد  97آيه 

اجتماعي زندگي را نيز شامل  ي فرهنگي وهاجنبهمد نظر قرآن، « بهيط»بديهي است حيات 

نيز نويد اصالح جامعه را با راهبرد  2سوره عنکبوت 45. آيه (128: 7ج ،1374)مکارم شيرازي،  شوديم

که اقامه نماز مانع بروز هرگونه انحراف، فساد  کنديمو به صورت مشخص تأکيد  دهديمي ديندار

 و مسئله اجتماعي است.

. دشويمنشدن دين، وضعيت ديگري در جامعه حاکم بر اساس آيات قرآن، در صورت نهادينه

اجتماعي، مسائل  فساد، انحراف و دين نهادينه نشود، اگر دهديماين بخش از آيات قرآن نشان 

 137و  6سوره اسراء 77 5سوره احزاب، 62 4سوره فتح، 23آيات  3.کشانديم نابودي جامعه را به

اضمحالل اجتماعي و فرهنگي جامعه که درنتيجه ضعف دينداري  دهديمنشان  7عمرانآلسوره 

ز . به همين دليل، يکي اديآيم شمار بهي اجتماعي هادهيپد، قانون و منطق کنديمبروز 

 10سوره روم، 42و  9سوره نمل، 69 8سوره انعام، 11در آيات  )ص( خدا رسولي مهم هاتيمأمور

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

                                                           
 .(97 :نحل) «بَةًیوةً طَینَّهُ حَییوَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْ یأُنثأَوْ  ذَکرٍمِّن صَالِحًاعَمِلَ مَنْ» .1

 .«رِکعَنِ الْفَحَْشاءِ وَالْمُن یتَنهَإِنَّ الصَّلَوةَ  وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ» .2

)اعراف:  «سِبُونَیک انُواْک بِمَا فََأَخذْنَاهُم ذَّبُواْ ک نکلَ وَ » ؛(41)روم:  «النَّاسِ یدِیأَ سَبَتْک بِما وَالْبَحْرِ الْبَرِّی فِ الْفَسادُ ظَهَرَ» .3

 «مُصلِحُونَ أَهْلُها وَ بِظُْلمٍ یالْقُر کْهلِیلِ کرَبُّ انَک ما وَ»؛ (30)شوري:  «مْیکدیأَ سَبَتْک فَبِما بَةٍیمُص مِنْ مْکأَصابَ ما وَ»، (96

هَا اللَّهُ لِبَاسَ بِأَنْعُمِ اللَّهِ َفأَذَاقَ َفکفَرَتْ»؛ (19)يس:  «مُسْرِفُونَ قَوْمٌ أَنْتُمْ بَلْ رْتُمْکذُ إِنْ أَ مْکمَعَ مْکطائِرُ قالُوا» (؛117)هود: 

 .(112)نحل:  «نَعُونَصیانُواْ کالْخَوْفِ بِمَا الْجُوعِ وَ

 «.الیقَدْ خَلَتْ مِن قَْبلُ وَ َلن تَجدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِ  یسُنَّةَ اللَّهِ الَّت» .4

 «.الیدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِ خَلَوْاْ ِمن قَبْلُ وَ لَن تجَنَ یالَّذِ  یسُنَّةَ اللَّهِ ف» .5

 «.الًیدُ ِلسُنَّتِنَا تحَوِلَک مِن رُُّسلِنَا وَ لَا تجِسُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْ» .6

 «.نَیذِّبِکاَنَ عَاقِبَةُ الْمُکفَ کیالْأَْرضِ فَانظُرُواْ  یرُواْ فیمْ سَُننٌ فَسِکقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِ» .7

 «.نَیذِّبِکاَنَ عَقِبَةُ الْمُکفَ کیاْلأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ  یرُواْ فیقُلْ سِ» .8

 «.نَیاَنَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِکفَ کیاْلأَرْضِ فَانظُرُواْ  یرُواْ فیقُلْ سِ» .9

 «.نَکیثرُهُم مُّشْرِکاَنَ أَک نَ مِن قَبْلُیاَنَ عَاقِبَةُ الَّذِکفَ کیالْأَرْضِ فَانظُرُواْ  یرُواْ فیقُلْ سِ» .10
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مسائل آنها  و هايگرفتار را ببينند و دچار هشد نسلشان قطع و محو آثارشان خراب، شانيهاخانه

 .(293: 6، ج1374طباطبايي، )نشوند 

ي قرآن ريکارگبهانسان در زندگي فردي و اجتماعي با  1سوره اسراء، 9بنابراين، با عنايت به آيه 

، 1374؛ مکارم شيرازي، 13: 63)همان، ج دشويمرهنمون « راه نيترصاف، پابرجاترين و نيترميمستق»به 

قرآن کريم انسان را با استوارترين روش، به استوارترين نتيجه  2هدايت،. با عنايت به معناي (37: 12ج

. بر اين اساس، هدف قرآن رشد و تعالي انسان در جامعه است که طبق (64: 13)همان، ج کنديمنائل 

و عامل اساسي کاهش  ديآيمبه شمار  4جامعه يتعال هدايت اقوم است و نتيجه آن رشد و 3آيه مزبور،

جنسي نامشروع و افزايش صداقت، دوستي، همکاري، انفاق،  روابط، هاخشونت ،هايرفتارکجانحرافات، 

 :ي، صبر، توکل، آرامش و اطمينان است. اکنون جاي طرح مسئله اين مقاله است کهامانتداراعتماد، 

ند؟ ادست به گريبان هايرفتارکجبا انحرافات و  اندينداري چنين کارکردي دارد چرا بخشي از دينداراگر 

 .ديآيمي نهفته است که در پي دينداربودن و ميزان قدرت پاسخ به اين پرسش در سياليت، مدرج

 يديندار، ويژگي برجسته بودنسيال

يي است. همين جاجابهو در حال  ي سيالديندار 5دهديمي کيفي آيات الهي نشان محتواتحليل 

؛ لذا همواره به مراقبت نياز دارد؛ دهديمي را در معرض تضعيف و گاه نابودي قرار ديندارويژگي، 

و چنانچه زمينه رشد براي آن فراهم گردد، پويا و در حال شدن  روديماگر استحکام نيابد از ميان 

                                                           
 .«أَقْوَمُ یهِ یلِلَّت یْهدِیإِنَّ هَذَا اْلقُرْءَانَ » .1

 .(57: 1، ج1374ي، طباطباي« )ايصال به مطلوب»هدايت عبارت است از: . 2

ار باشند به اجر کويکه نکمان را يو اهل ا کنديمت يقه هداين طريو استوارتر نيترراستن قرآن خلق را به يهمانا ا .3
 .دهديمم بشارت يو ثواب عظ

نُنزِّلُ وَ »؛ (57)يونس:  «نَیوَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِ یالصُّدُورِ وَ هُدً یمْ وَ شِفَاءٌ لِّمَا فکم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّکهَّا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْیأَی» .4

ا لَّقَالُوْا یوَ لَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعجَمِ»؛ (82)اسراء:  «نَ ِإلَّا خَسَارًایدُ الظَّلِمِیزِیوَ لَا  نَیمِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِ

 یمهِمْ عَیءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَ یؤْمِنُونَ فینَ لَا یالَّذِی وَ شِفَاءٌ وَامَنُواْ هُدًنَ ءَیقُلْ هُوَ لِلَّذِ یوَ عَرَب یءَ اعجَمِ اتُهُیلَوْ لَا فُصِّلَتْ ءَا

 .(44: صلتف) «دٍیبَعِ اَنِکنَادَوْنَ مِن مَّی کأُوْلَئ

 ؛101: بقره ؛7: حمد ؛27: ميابراه ؛41 ،39: اسراء ؛103: هفک ؛5: فتح ؛90نحل:  ؛23 فاطر: ؛55، 47 ،16توبه:  .5

: انعام ؛35: ميابراه ؛105، 93: مائده ؛8، 6: ميتحر ؛53: نمل ؛57: مائده ؛137: نساء ؛9: منافقون ؛102، 72: آل عمران

 .176: اعراف ؛16: طه ؛4: انفال ؛150



 1396ستان بهار و تاب، 37 ، شمارهي دينيپژوهانسان پژوهشي -دوفصلنامه علمي

 

106 

ه گيرد و توسعشود، شکل ميبنا مي« صالح عمل»و « ايمان»است. از آنجا که دينداري با دو بعد 

؛ سياليت روديم شمار بهي ديندار، ضعف و قوت آن دو، ضعف و قوت (1392)آخوندي،  ابدييم

. انسان همواره در برابر عمل دشويمصالح( ارجاع  عملايمان و عنصر ) دوي نيز به همين ديندار

خويش مسئوليت دارد و پاسخگو است و تحت هيچ شرايطي تکليف و مسئوليت از او ساقط 

بودن آن به شمار ي با مسئوليت و تکليف، وجهي وجيه، در سيالديندارختگي ؛ آميشودينم

 ي و تعيين شدت و ضعف آن است.دينداردادن به ؛ چراکه دائماً در حال شکلروديم

ي نهفته است. دينداربعد  نيترياصل عنوان بهي، در ايمان دينداربودن وجه ديگر سيال

و  1ايمان حقيقتي سيال و در حال شدن است دهديمتحليل محتواي بخشي از آيات الهي نشان 

چنانچه از ثبات و استقرار مناسب برخوردار نباشد، احتمال سستي، ضعف و از ميان رفتن آن 

، دکنيموجود دارد. اين ويژگي از آن جهت که زمينه پويايي و رشد بدون توقف آن را فراهم 

رو که زمينه تزلزل و سستي ايمان را نيز فراهم ؛ ولي از آنديآيمفرصتي استثنايي به شمار 

. اگر شوديم انديندار( در ابتداي راه متوجه ژهيوبهيي است که )هابيآس نيترمهم، از وردآيم

گرچه ايمان تا . کنديمايمان، استحکام و استقرار نيابد، خطر تزلزل و از بين رفتن، آن را تهديد 

استقرار نيابد به صورت ذاتي سيال است اما محيط و اوضاع و احوال نيز سهم مهمي در تشديد 

 سياليت آن دارند.

؛ زماني که فرد از محيط کنديمبودن ايمان را نمودار و تشديد . تغيير محيط اجتماعي سيال1

، به تناسب ضعف و سستي دگذاريمدست و هماهنگ ديني، پا به محيطي ناهماهنگ با دين يک

 هاتدريج تزلزل در عقايد، باورها و گرايشگيرد و دچار تزلزل در ايمان و بهايمان تحت تأثير قرار مي

؛ شوديم، تأثيرات نيز متعدد و گاه متضاد دشويميي که فرد به آنها وارد هاطيمح. با تعدد شوديم

تا  139با چيزي ديگر جايگزين شود. در آيات  بدون اينکه از تأثير هر محيط کاسته يا تأثير آن

 در روابط اجتماعي با کفار، در که شوديماين وضعيت تشريح، و از مؤمناني ياد  2سوره نساء 144

                                                           
 .(137نساء: ) «لَایسَبِ ُهمْیهْدِ یلِ لَا وَ  لهُمْ غْفِرَیلِ اللَّهُ نِیک لَّمْ فْرًاک ازْدَادُواْ ثُمَّ َفرُواْک ثُمَّ َءامَنُواْ ثُمَّ فَرُواْک ثُمَّ ءَامَنُواْ نَیالَّذِ  إِنَّ» .1

مْ یکوَ قَدْ نَزَّلَ عَلَ (139) عًایبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ َفإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَِّه جَمِینَ أَیاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَْولِیافِرِکتَّخِذُونَ الْینَ یالَّذِ » .2

مْ إِذًا مِّثْلُهُْم کنَّرِهِ إِیثٍ غَیحَدِ یخُوضُواْ فی یحَتسْتهْزَأُ بهَا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ یفَرُ بهَا وَ یکاتِ اللَّهِ یتَابِ أَنْ إِذَا سمِعُْتمْ ءَاکالْ یف

ن کمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُواْ أَ لَمْ نَکاَنَ لَکمْ فَإِن کتَرَبَّصُونَ بِی نَیالَّذِ  (140) عًایجَهَنَّمَ جَمِ ینَ فیافِرِ کنَ وَالْیإِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِ
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 کنند و تحت تأثيرپيدا مي عالقه و انس تدريج به آنهاشوند و بهمي آنها حاضر محافل و مجالس

 و هاطعنه ،هاتهمت شوديمي به جامعه کفر، باعث مندهعالق. رنديگيمقرار  آنها فرهنگ و عقايد

جلوه دهد. اما در برگشت  همسوي با آنها خود را شود و فرد امضا و استهزاي آنها، به دين تصديق

. با تداوم ديجويمدهد و از کفار تبرا به محيط اوليه، با مؤمنان و دين، خود را هماهنگ نشان مي

 دنآورايمان حال در دائماً شود و افرادکفار، بر سياليت ايمان افزوده ميروابط اجتماعي مؤمنان با 

 ايمان کاماًل متزلزل که زماني هستند تا سپس کافرشدن و آوردنايمان باز و کافرشدن سپس و

 1.رديگتمام وجودشان را فرا  کفر شود و

. سختي و دشواري اوضاع و احوال، عرصه ديگر ظهور سياليت ايمان است. ايمان در مقابل 2

مستقر شده و استحکام يافته باشد. اگر اين  قبالًکه  مانديمسختي اوضاع و احوال، وقتي پايدار 

چراکه تحمل  2؛دشويمبه وجود نيامده باشد، با تزلزل ايمان فرد دچار يأس و نااميدي  استحکام

. فرد با هر بار دچارشدن به نااميدي از محدوده ايمان ابدييمشدن ايمان کاهش سختي با سست

. در وضعيت رفاه و رونق نيز، همانند شوديمدور، و با بازگشت اميد، مجددًا وارد محدوده آن 

در  3سوره هود، 10وضعيت سخت و دشوار، نيازمند ايماني مستقر و محکم هستيم. طبق آيه 

. مبتني کنديمو احوال رونق نيز غفلت و غرور سراغ فرد آمده، او را از دايره ايمان خارج اوضاع 

دم قعواملي هستند که فرد را در وضعيت مزبور، ثابت« صالح عمل»و « صبر» 4سوره هود 11بر آيه 

 مصائب و اوضاع برابر ي دردارشتنيخو و صبر امکان کساني براي . اما فقطدارنديمو استوار نگه 

 .(234: 10، ج1374)طباطبايي، و احوال رونق وجود دارد که ايمان در آنها به ثبات نسبي رسيده باشد 

                                                           
جَْعلَ یامَةِ وَ لَن یقِوْمَ الْیمْ کنَیمُ بَکحْیفَاللَّهُ  نَیم مِّنَ الْمُؤْمِنِکمْ وَ نَمْنَعْیکبٌ قَالُواْ أَ لَمْ َنسْتَحْوِذْ عَلَینَ نَصِیافِرِکاَنَ لِلْکمْ وَ إِن کمَّعَ

 یکسَالالصَّلَوةِ قَامُواْ  یخَادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خَادِعُُهمْ َو إِذَا قَامُواْ إِلیَن یِإنَّ الْمُنَافِقِ (141) الً یَن سَبِیالمُؤْمِنِ ینَ عَلیافِرِکاللَّهُ لِلْ

ضْلِِل اللَّهُ َفلَن تجِدَ یوَ َمن  هَؤُلَاءِ یِإلهَؤُلَاِء وَ لَا  یِإللَا  کنَ ذَالِیبَنَ یمُّذَْبذَبِ (142) لًایرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِکذْیرَاءُونَ النَّاسَ َو لَا ی

 نًایانًا مُّبِمْ سُلْطَیکدُونَ أَن تجْعَلُواْ لِلَّهِ عَلَینَ أَ تُرِیاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَوْلِیافِرِکنَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوْا الْیهَا الَّذِیأَ ی (143) لًایلَهُ سَبِ

(144).» 

 (.137نساء: ) «لَایسَبِ ُهمْیهْدِ یلِ لَا وَ  لهُمْ غْفِرَیلِ اللَّهُ نِیک لَّمْ فْرًاک ازْدَادُواْ ثُمَّ َفرُواْک ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ فَرُواْک ثُمَّ ءَامَنُواْ نَیالَّذِ  إِنَّ» .1

 (9هود: )« فُورٌکوسٌ یثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَوَ لَئنْ أَذَقْنَا الْانسَنَ مِنَّا رَحْمَةً ». 2

 (10)« إِنَّهُ َلفَرِحٌ فَخُورٌی اتُ عَنیقُوَلنَّ ذَهَبَ السَّیوَ لَئنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَ» .3

 .(11: هود)« رٌیبِکلَهُم مَّغْفَِرةٌ وَ أَجْرٌ  کنَ صَبرُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَئیإِلَّا الَّذِ» .4
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کند و در زمينه کاهش استحکام ايمان را فراهم مي هايکجروبه انحرافات و  زدندامن. 3

. اين ديافزايم. ضعف ايمان به صورت تصاعدي بر سياليت آن شوديمنتيجه ضعف آن را باعث 

 مجدداًي است که با افزايش ميزان کجروي و انحراف بر سرعت خروج از ايمان و اگونه بهوضعيت 

 1.افتديمخروج بدون بازگشت به ايمان اتفاق  جيتدربهشود و ورود به آن، افزود مي

ي، که از شکنمانيپيي و گودروغ دهديمنشان  3و روايات متعدد 2سوره توبه 77. آيه 4

، و فرد را از محدوده ايمان که محدوده امنيت و هدايت است، روديمي نفاق به شمار هانشانه

، بر سرعت خروج از ايمان و بازگشتن هادروغ، با افزايش تعداد کنديمخارج و سپس بر آن وارد 

 .افتديمبدون بازگشت به ايمان اتفاق  خروج جيتدربهشود و به آن، افزوده مي

رياکار نيز در زمان ارتکاب عمل رياکارانه خويش، از دايره  4سوره بقره، 264با توجه به آيه  .5

شود و پس از اتمام آن، ايمان خارج است. با هر عمل رياکارانه، فرد از محدوده ايمان خارج مي

ايمان و ؛ با افزايش تعداد اعمال رياکارانه، بر سرعت خروج از دشويممجدداً به محدوده آن وارد 

که در واقع  افتديمخروج بدون بازگشت به ايمان اتفاق  جيتدربهشود و بازگشت به آن افزوده مي

 گذارديم پا کفر مرز به شود ومي خارج اسالم و ايمان مرز امام صادق )ع( مؤمن از بر اساس روايت

 .(157: 1، ج1363 )کليني،

                                                           
 دنيورزاصرار هک دامن زند يارهيصغ گناهان به اي زند، دست رهيبک گناهان به مؤمن، امام صادق )ع( فرمودند: اگر .1
 مرز او از وضعيتدر اين  اما ست.ين صادق او بر مؤمن نام گريد و دوشميخارج  مانيا مرز است، از شده ينه آنها به

 زا و کنند بازگشت توبه و خويش يخطا از اگر چنين افرادي .است يباق او بر مسلمان نام و شودينم رونيب اسالم
 .(157: 1ج ،1363 کليني،) شونديم وارد مانيا مرز به مجدداً ش،يبخشا طلب خود يخدا

 (.77توبه: ) «یوْمِ یْلقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَ بِمَا کانُواْ یکذِبُونَ یفَأَعْقَبهُمْ نِفَاقًا فی قُلُوبهِمْ إِل. »2

)نراقي،  «!ال قال کذابا؟ یکون قیل نعم، قال بخیال؟ یکون و قیل نعم، قال جبانا؟ المؤمن یکون( ص) اللَّه رسول سئل». 3

 هزله ذبکال کتری یحت مانیاال طعم العبد جدی ال» :است هشد نقل )ع( حضرت علي همچنين، از .(322: 2ج ،1312

 و د،یالبع یکعل قربی السراب،ک فانه ذابکال مصادقة و کایا» :دينفرمانيز ايشان مي .(156 :1377)طبرسي،  «وجده

 .(37 قصار هلمک :البالغه نهج) «بیالقر یکعل بعدی

فَمَثَلُُه  اْلخِرِوْمِ ایالْیؤْمِنُ بِاللَّهِ وَنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ َو لَا ی یاَلَّذِک یکم ِبالْمَنِّ وَالَْأذَصََدقَاتِ نَ ءَامَنُواْ لَا تُْبطِلُواْیهَا الَّذِیأَا ی». 4

 (264) «نَیالْکافِرِالْقَوْمَ  یْهدِیهُ لَا اللَّ وَ سَبُواْکمِّمَّا  ءٍیش یعَلقْدِرُونَ یلَّا  ُه صَلْدًاکهِ تُرَابٌ َفأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَیمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَک
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ي کامل و جامع است که جامعيت آن موضوعيت دارد. ابستهايمان،  1سوره نساء 65. در آيه 6

به عبارت ديگر، مؤمن بايد در برابر همه اوامر الهي تسليم باشد. اما اگر در برابر بعضي از اوامر الهي 

مد و آ»شود و در حالت تسليم باشد و بخشي ديگر را مربوط به خويش نپندارد، ايمان تجزيه مي

عليه فرد باشد  که يکي از اوامر الهي، ابدييم ترينيعماني نمودي . اين وضعيت زرديگيمقرار « شد

کردن از و منافعش را تأمين نکند يا ضرري را متوجه او گرداند؛ در اين وضعيت احتمال شانه خالي

 شده باشد. ، مگر اينکه ايمان از ثبات الزم برخوردارابدييماين نوع اوامر الهي افزايش 

ايمان را  2سوره انعام، 82. آيه ديافزايمايمان را « آمد و شد»ظلم عامل ديگري است که  .7

اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ...( و هدايت  -عيني، فردي -کننده امنيت )در ابعاد ذهنيتأمين

در ايجاد  تأثير ايمان را 4بنابراين، ظلم 3نگردد. اثريبنشود و  پوشيده ظلم با اينکه شرط ؛ بهدانديم

ي داراي مراتب ديندار. از آن جهت که ديافزايمکند و بر سياليت ايمان امنيت و هدايت خنثا مي

ي، رديندامراتب  از مرتبه هر در ي فرد دارد.ديندار مراتببستگي به  «ظلم»، اثر (1392)آخوندي، است 

)طباطبايي، گردد  دور ظلم از مرتبه، آن مناسب که مؤمن، شوديمزماني از سياليت ايمان کاسته 

آيد تأثير ايمان را مخدوش مي شمار بهي ظلم ديندار. آنچه در مراتب باالي (282-278: 7، ج1374

. با افزايش مراتب پوشاندينمآيد و تأثير ايمان را نمي شمار بهظلم  ترنييپا؛ در مراتب کنديم

 .)همان( شوديم تريجزئو  ترقيدقيابد و ي ميترعيوسي، ظلم مصاديق ديندار

 که با افزايش سياليت بر دگرديمشود و ثابت ي نتيجه ميدينداراز آنچه گذشت، سياليت 

؛ فقط با استقرار، تقويت و استحکام دشويمافزوده  اندينداري هايرفتارکجميزان انحرافات و 

ي انحراف را در جامعه هانهيزماز تزلزل متدينان کاست و  توانيم شدنيدروني از طريق ديندار

همه مسلمانان زير چتر ايمان باقي  شوديمي باعث دينداربودن ي ديگر سيالاهيزاوخشکاند. از 

                                                           
« مًایسْلِسَلِّمُواْ تَیتَ وَ یأَنُفسِهِمْ حََرجًا مِّمَّا قَضَ یجِدُواْ فینَهُمْ ثُمَّ لَا یمَا شَجَرَ بَیفِ کمُوکحَی یحَتؤْمِنُونَ یلَا  کفَلَا وَ رَبِّ» .1
(65) 

 .(82)« مُّهْتَدُونَ ُهم وَ اْلأَمْنُ لُهمُ کأُْولَئ بُِظلْمٍ مَانَهُمیإِ  لِْبسُواْی َلمْ وَ ءَامَنُوا نَیالَّذِ . »2

 (.447 تا:اصفهاني، بي اغبر) است «ستر و پوشيدن» يمعنا به آمده هيآ در هک «لبس»کلمه  .3
افاده عموم  و آمده ينف اقيس در رهکن صورت به ه مزبوريآ در وي؛ روانهيم و اعتدال از خروج ازاست  عبارت ظلم .4
 يانهيقر ،شوديم ايمان مطلوب و حسنه آثار بروز و ظهور مانع ظلم دارد بر اينکه داللت هيآ اقيساما چون  ؛کنديم

 دکنيم اثريب و فاسد را آن واست  مضر مانيا يبرا هکاست  از آن يخاص نوع ه،يآ در ظلم از مراد هکنيا بر است
 (.282-278: 7، ج1374 ،ي)طباطباي
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؛ ميکنيمي ياد دينداربودن اين همان چيزي است که از آن به مدرج 1بمانند و متهم به کفر نشوند؛

ي اجتماعي را با آن توضيح هابيآسي را داراي مراتب بدانيم و بخشي از ديندارسازد يمو ما را قادر 

 .روديم شمار بهو هم تهديدي جدي  رينظيببودن ايمان، هم فرصتي دهيم. بنابراين، سيال

 يديندارمراتب 

ي مدرج و داراي مراتب است. همچنين، ديندار 2دهديمتحليل محتواي بخشي از آيات الهي نشان 

، اندمؤمندر حالي که  اندينداربعضي  شوديمتأکيد  4سوره فتح 4و  3سوره يوسف 106در آيات 

امکان تقويت يا تضعيف دارد و از نظر ضعف و  مانشانيامراتبي از شرک را نيز دارند، به نحوي که 

ت ي حقيقي ثابت و اليتغير نيسدينداري است. بر اساس اين بخش از آيات قرآن، بنددرجهقوت قابل 

ي اجتماعي از محدوده آن خارج شوند؛ بلکه حقيقتي هاکنشتا بخشي از افراد جامعه به دليل نوع 

. به عبارت ديگر، رديگيمي متنوع ديني در بر هاکنشذومراتب است که همه افراد را با دامنه 

)به معناي ناخالصي( همراه است « رکش»ي داراي مراتبي است که در مراتب پايين، ايمان با ديندار

ي، هم مربوط به ظرفيت دينداري بندرتبه. شوديمکاسته  هايناخالصبا تقويت آن، از  جيتدربهو 

مثاًل . شوديمشخصيتي و ادراکي افراد و هم مربوط به نوع، ميزان و تنوع تأثيرپذيري از پيام دين 

که در  داننديميي هاگروهمربوط به افراد و  را در آيات قرآن« مستضعفين»برخي مفسران کلمه 

ي مختلف جسمي، رواني يا موانع اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي، حقيقت هايکاستاثر 

 اندافتهينبندي به آن را ؛ يا امکان پاياندماندهاسالم برايشان آشکار نشده و از گرايش بدان باز 

 . (188-184: 4، ج1374شيرازي، ؛ مکارم 58-51: 15، ج1374)طباطبايي، 

                                                           
تکفيري  يهاگروه؛ کاري که شونديمد، افراد بيشتري از آن خارج و متهم به کفر شو ترتنگهرچه دايره ايمان . 1

 .دهنديمانجام 

ٍلٍّ کوَ لِ» احقاف سوره 19و آيه  «نَ أُوتُواْ الْعِْلمَ دَرَجَاتٍ یالَّذِکمْ وَنَ ءَامَنُواْ مِنیرْفَعِ اللَّهُ الَّذِ ی» مجادلهسوره  11 در آيه. 2

 .«رَْفعُهیالْعََملُ الصَّلِحُ یبُ وَ لِمُ الطَّکصْعَدُ الْیهِ یإِلَ» سوره فاطر 10آيه  و «دَرَجَاتٌ ممَّا عَمِلُواْ

 .«ونَکهُم مُّشْرِ للَّهِ إِلَّا وَاثَرُهُم بِکؤْمِنُ أَیمَا  وَ» .3

 .«نِِهمْامَینًا مَّعَ إِامَـیإِ زْدَادُوا ینَ لِیلْمُؤْمِنِاقُلُوبِ  ینَةَ فِ کیلسَّا أَنزَلَ یلَّذِٱهُوَ ». 4
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ي را از ديندارانکارشدني نيست. مراتب  1ي با استفاده از آيات و روايات،دينداربنابراين، مراتب 

بودن به هر کس به ميزان عامل 2توضيح داد. مبتني بر بخشي از آيات و روايات توانيمدو منظر 

، «للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً الی سبعین بطناً  انٍّ»است و لذا چون  ديندارآيات قرآن و تشبه به آنها 

ي دينداربر اين مبنا و با نگاهي کالن،  (179-77: 1381آملي،  زادهحسن)است  تينهايبي ديندارمراتب 

 ي داراي هفتديندار، انهيگراليتقل)به درجات آيات قرآن( است. اما با نگاهي  تينهايبداراي مراتب 

کمي(  وي )اعم از کيفي شناسجامعهي معمول هاوهيشمرتبه قابل سنجش زير است که با استفاده از 

 : (197-171: 1392)آخوندي،  شوديمسنجيده 

. 5؛ ديترديبي ديندار. 4ي تفصيلي؛ ديندار. 3؛ ثباتيبي ديندار. 2ي ظاهري؛ ديندار. 1

مراتب  ي الگوشده )الگوي عيني و تجربي دين(.ديندار. 7؛ ي خالصانهيندار. د6ي در تضاد؛ ديندار

هفتمين  ترين واند که اولين مرتبه ضعيفترين مرتبه تنظيم شدهترين تا عاليدينداري از ضعيف

ه )ب« شرک»ترين مرتبه دينداري است. در اولين مراتب دينداري، ايمان با نوعي از مرتبه، عالي

ولين مرتبه دينداري، معناي ناخالصي( همراه است. لذا احتمال گناه و انحراف دينداران از آخرين به ا

نفاق و رفتارهاي منافقانه از آخرين به اولين مرتبه دينداري افزايش  طوريابد. همينافزايش مي

يت يابد. لذا بيشترين جمعيابد. تعداد متدينان نيز از اولين تا آخرين مرتبه دينداري کاهش ميمي

ينداري قرار دارند. دين از اولين متدينان در دو مرتبه نخست و کمترين جمعيت در آخرين مرتبه د

ود. ششود و در آخرين مرتبه، دين و ديندار بر همه منطبق ميتدريج دروني و نهادينه ميمرتبه به

تدريج در جامعه ظاهر بر اين اساس، از سومين مرتبه دينداري به بعد الگوهاي اجتماعي دين، به

 .)همان( يابدشود و ثبات ميمي

                                                           
: 69تا، جبي )مجلسي، «رونديم باال آن از پلهپله هک نردبان همچون دارد درجه ده مانيا»: نديفرمايم ع(صادق ) . امام1

165.) 

ِه ی بِمَا فِبِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْعَمَلِ یکَعلَ...  یا بُنَیاللَّهُ عَنْهُ  یةِ رَضِیتِهِ لِابْنِهِ ُمحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیوَصِ یفِ (ع)نَ یرُ الْمُؤْمِنِیقَالَ أَمِ» .2

 کبَارَتَ فَإِنَّهُ َعهْدٌ ِمنَ اللَّهِ کوَ نَهَارِ کلِیلَ یالتَّهَجُّدِ بِهِ َو تِلَاَوتِهِ فِیهِ وَ وَ لُزُومِ فَرَائِضِِه وَ شََرائِعِهِ َو حَلَالِِه وَ حََرامِهِ وَ أَمْرِهِ وَ نَهْ

 یاعْلَمْ أَنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَیةً وَنَ آیعَهْدِهِ وَ لَوْ خَمْسِ یوْمٍ فِیلَّ کنْظُرَ یلِّ مُْسلِمٍ أَنْ ک یخَلْقِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَ یإِلَ  یوَ تَعَالَ

نَ أَرْفَعُ دَرَجَةً یقِیالصِّدِّ یینَ وَالْجَنَّةِ بَعْدَ النَّبِ یونُ فِیکارْقَ فَلَا اْلقُرْآنِ اقْرَأْ وَ قَالُ لِقَارِئِیامَةِ یوْمُ الْقِیانَ کاتِ الْقُرْآنِ فَإَِذا یعَدَدِ آ

 (.628: 2ج ،1404)صدوق، « مِنْ
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 ي در برابر انحرافات اجتماعيندارديي مراتب آورتاب

تحقق « شهادتين»ي، با اظهار ديندارو اولين مرتبه  نيترييابتدا 1سوره حجرات 14مبتني بر آيه 

ص( اقرار کند، مسلمان اسالم )ي که هر کس به وحدانيت خدا و رسالت پيامبر اگونه به؛ ابدييم

و کسي حق تعرض به او را  شوديماست و از حقوق مساوي با ديگران در جامعه ديني برخوردار 

ي در اين دينداربودن بودن و ظاهري. به دليل مصلحتي(458-456: 1، ج1374)طباطبايي، ندارد 

. اندرفتهنگي، دروني نشده و رفتارهاي فرد تحت کنترل دين قرار ريپذجامعهمرتبه، دين در فرآيند 

، اندانحرافدر معرض بروز هر گونه کجي و  رنديگيمي قرار ديندارلذا کساني که در اين مرتبه از 

نيست، که با احتمال افزايش نفاق که در اين مرتبه وجود  بخشتيمصونتنها نه شانيديندارو 

 . (174: 1392)آخوندي،  ابدييمي افزايش نيز رفتارکجدارد، بروز انحراف و 

. به عبارت رديگيمدر اين مرتبه، مبتني بر منافع آنها صورت  اندينداري اجتماعي هاکنش

ي را داشت، دين در نيديبو اگر اقتضاي  نددينداري را داشت ديندارديگر، اگر منافعشان اقتضاي 

در  باطنشانکه ظاهر و  انددوگانهنزدشان جايگاهي ندارد. بر اين مبنا، اين افراد داراي شخصيتي 

ي، اکثريت منافقاني هستند که ديندارتضاد با همديگر قرار دارد. در واقع، در اين مرتبه از 

. گرچه ظاهري )همان( ارندپنديمشخصيت آنها از تعادل برخوردار نيست و گاه خود را سرآمد همه 

. منافق اهل فساد و انحراف نددار دوگانهو هويتي  اندمتزلزلآراسته دارند اما در درون ترسو و 

. منافق قدرت درک دهديماست ولي به دليل همين دوگانگي هويت، خويش را اهل صالح جلوه 

ي ديني را هاارزشو دين و مفاهيم دين را ندارد و دائمًا در آمد و شد بين ايمان و کفر است؛ ا

، لذا نه با مؤمنان همراه است و نه با کفار. منافع او پندارديمابزار وصول خويش به هدف 

ي چنانچه ادامه و ديندار. پيامد منفي اين مرتبه از کنديمرا تعيين کردن يا نکردنش همراهي

انحراف، از ميان رفتن  ي، اشاعه فساد وديندارگسترش يابد، تضاد اجتماعي و فرهنگي، کاهش 

سرمايه اجتماعي و ... است. اما از سوي ديگر، حفظ ظواهر دين در اين مرتبه فقط منفي نيست 

 .کنديممدت حفظ و امنيت اجتماعي و فرهنگي را در کوتاه داردي پي ساختاري را در ديندارو 

                                                           
ا عُواْ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَ یمْ وَ إِن تُطِکقُُلوبِ یمَانُ فیدُْخلِ الْاین قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا ا ُقل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَ لَکقَالَتِ الْأَعَْرابُ ءَامَنَّ» .1

 «.مٌیا إِنَّ اللَّهَ َغفُورٌ رَّحِیمْ شَکمُ مِّنْ أَعْمَالِکلِتْی
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شده که در عين از مردمي سخن گفته  2سوره نساء، 137و آيه  1يوسف سوره 106 آيه در

« دآمد و شدن»ممزوج است. به همين دليل بين ايمان و کفر در « شرک»با  مانشانياداشتن، ايمان

ي اساسي به امرحله. در دومين مرتبه به جهت ورود ايمان به قلب، که (451: 9، ج1374)طباطبايي، 

کاسته شده اما هنوز ، از شدت و تندي احتمال بروز انحراف و گناه در مرتبه قبل ديآيمشمار 

اه دائماً در تزلزل بين ايمان و کفر يا بين گن ديندارايمان، ضعيف است و به ثبات نسبي نرسيده و 

 «آمد و شد»و ثواب است. لذا احتمال بروز هر گناه و انحرافي نيز در اين مرتبه وجود دارد. اگر در 

يابد و از احتمال انحراف و ستحکام ميتدريج استقرار و ابين ايمان و کفر، ايمان تقويت شود، به

خواهد شد.  بخشتيمصوني ديندار؛ و افتديمي اتفاق ديندارشود و ارتقاي مرتبه گناه کاسته مي

 جيرتدبهيابد و اما اگر در فرآيند مزبور، جنبه گناه تقويت شود احتمال بروز انحراف فزوني مي

ي اجتماعي تأثير فراواني بر احتمال هاکنترل. در اين مرتبه شوديمي حاصل ديندارتنزل مرتبه 

يابد و نفاق افزايش خواهد علني و آشکار کاهش مي ميجرابروز انحراف دارند؛ چراکه با تشديد آن، 

يابد. با تشديد فشار اجتماعي، نفاق راهي غيرعلني و پنهان افزايش مي ميجرايافت و در نتيجه 

از طريق افزايش نفاق  هابيآس. لذا احتمال افزايش ديآيمآن به شمار ي هاضربهبراي فرار از 

ي هنوز ديندار، ديآيم وجود بهوجود دارد. به دليل شک و ترديدي که در اين مرتبه در دين 

 .(177: 1392)آخوندي،  دشويمموج دچار نوسان  نيترکوچکضعيف است و با 

ال، و نه اجم ليتفصبه صورت  اوامر و نواهي الهي، در برابر مؤمنان ي،دينداردر سومين مرتبه 

بندي به دين، نتيجه ثبات، استحکام و استقرار ايمان است که . تفصيل در پايشونديم تسليم

ملکه تقوا  4،عمرانآلسوره  134و  3سوره بقره 183شود و بر اساس آيات حاصل مي جيتدربه

 به. (271: 6، ج1419، اهللفضل؛ 486: 1، ج1377طبرسي،  ؛99-96: 3، ج1374مکارم شيرازي، ) رديگيمشکل 

دين است، در اين مرتبه از احتمال بروز  شدنيدرونکه نتيجه « خودکنترلي»ي ريگشکل ليدل

                                                           
 .«ونَکثرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُم مُّشْرِکؤْمِنُ أَیوَ مَا » .1

 «.لَایُهمْ سَبِیهْدِ یغْفِرَ لهُمْ َو لَا لِینِ اللَّهُ لِیکفْرًا لَّمْ کَفرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ کفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ کنَ ءَامَنُواْ ثُمَّ یإِنَّ الَّذِ » .2

 «.مْ تَتَّقُونَکمْ لَعَلَّکنَ مِن قَبْلِیالَّذِ یتِبَ عَلکمَا کامُ یمُ الصِّیکتِبَ عَلَکنَ ءَامَنُواْ یهَا الَّذِیأَی» .3

السَّرَّاءِ  ینفِقُونَ فینَ یالَّذِ (133) نَ یالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِعرضها السَّمَاوَاتُ وَمْ وَ جَنَّةٍ کمَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّ یإِلوَ سَارِعُواْ » .4

 («.134) نَیالْمُحْسِنِحِبُّ یاللَّهُ ینَ عَنِ النَّاسِ وَالْعَافِیظَ وَنَ الْغَیظِمِاکالْالضرَّاءِ وَ وَ
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و نفاق را کم و زياد  ميجرا. ولي همچنان ضعف و قوت آن، ميزان شوديمانحراف و گناه کاسته 

را رها نکرده، لذا آمد و شد بين  دينداردر دين، دامن  . در اين مرتبه هنوز شک و ترديدکنديم

 .(180-176: 1392)آخوندي، ايمان و کفر و گناه و ثواب وجود دارد 

قلب،  در که با استواري ايمان کنديمي را ذکر دينداري از امرحله 1سوره حجرات 15آيه 

و شک و ترديد در دين جاي خود  کندينم خدا مضايقه راه در جان خويش و مال بذل از مؤمن

 2سوره صف 11و  10از آيات  . همين معنا(213: 22، ج1374)مکارم شيرازي،  دهديمرا به يقين 

شود. به دليل حصول يقين و از ميان رفتن شک و ترديد، احتمال بروز گناه و انحراف استفاده مي

يابد، و فشار اجتماعي تأثير چنداني در افزايش يا کاهش انحرافات ندارد. به شدت کاهش ميبه

اقت يابد و صد، با تقويت ايمان از طريق يقين، رفتارهاي منافقانه نيز کاهش ميترروشنعبارت 

ي ديندارشود و به طور واقعي به صفر نزديک مي ميجرا. در اين مرتبه، دشويمجايگزين آن 

. در مراتب باالتر، از لحاظ تقويت ايمان احتمال ارتکاب جرم نيز از ميان دگرديم بخشتيمصون

ي آن همه جوانب و شئون زندگي )شخصي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي بخشتيمصونرود و مي

 .(182-180 و 178: 1392)آخوندي،  رديگيم برو ...( را در 

الَ هُمْ  أَال إِنَّ أَوْلِیاء اللٍّهِ الَ خَوْفٌ عَلَیِهمْ وَ»سوره يونس  62ي بر اساس آيه دينداردر آخرين مرتبه 

مؤمن ديگر در هيچ موضوع دنيايي و آخرتي ترس، اضطراب و وحشتي ندارد، کامالً تسليم  «یحْزَنُونَ

 ديندارين و و راضي به خواست و اراده خدا است و بر آن اطمينان کامل دارد. لذا در اين مرتبه د

ي اجتماعي دين، که از سومين مرتبه آغاز شده و در مراتب بعدي ادامه الگوهاو  اندبر هم منطبق

در اين مرتبه، همان الگو  ديندار. شوديمگيرد و ظاهر يافته بود، به صورت عيني و تجربي شکل مي

و معيار دين است که همه احساسات، عواطف، اعمال، افکار و ... او، منطبق بر دين است. لذا کساني 

معيار دين مد نظر قرار دهند و احساسات،  عنوان بهاو را  تواننديمقرار دارند  ترنييپاکه در مراتب 

 .(193)همان: و بر اساس آن عمل کنند عواطف، اعمال و رفتارش را منطبق بر دين بدانند 

                                                           
 «.دِقُونَا الصَُّهمُ کأُوْلَئ لِ اللَّهِیسَبِ یْرتَابُواْ وَ جَاهَدُواْ بِأَمَْوالِِهمْ وَ أَنُفسِهِمْ فینَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ ُثمَّ لَمْ یإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِ » .1

لِ یسَبِ یتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تجَاهِدُونَ ف (10) مٍیمُ مِّنْ عَذَابٍ أَلِیکتجَارَةٍ تُنجِ یعَلمْ کنَ ءَامَنُواْ هَلْ أَدُلُّیهَّا الَّذِیأَیا . »2

 («.11) نتُمْ تَعْلَمُونَکمْ إِن کرٌ لَّیمْ خَکذَالِ مْکمْ وَ أَنفُسِکاللَّهِ بِأَمَْوالِ
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عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکرِ وَ لَذِکُر اللَّهِ أَکبرُ وَاللَّهُ یعْلَُم  یإِنَّ الصَّلَوَة تَنهَ»سوره عنکبوت  45با استفاده از آيه  

در  .ميدهيمي ترروشني توضيح دينداررا از طريق ارتقاي مرتبه  ميجرا، فرآيند کاهش «نمَا تَصْنَعُو

دانسته شده، نمازگزاراني را در جامعه  ميجراحالي که در اين آيه صراحتاً نماز عامل کاهش 

. دوگانگي مزبور، بر شونديمکه با وجود اقامه نماز، گناهان و معاصي بسياري مرتکب  ميشناسيم

ي هاشاخص. گرچه اقامه نماز از گردديمي آنها ارجاع دينداري، به مرتبه دينداراساس مراتب 

آنچه در آيه مزبور مطرح شده،  رغميعل، اما (177: 1392)آخوندي، ي است دينداردومين مرتبه 

ي دينداري ديگر اين مرتبه از هاشاخصو  هانشانهزمان احتمال بروز گناه و انحراف نيز از هم

د، احتماالً نکنني باقي بمانند و به مراتب باالتر صعود دينداراست. لذا کساني که در همين مرتبه 

ي نيز خواهند زد. به عبارت ديگر، رفتارکجزمان با خواندن نماز، دست به هر انحراف و هم

و بايد نمازخواندن با چيز ديگري همراه  داردينمباز  «الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکرِ»را از  آنهانمازخواندن صرف، 

 باشد. بخشتيمصونشود تا 

، کنديمي ارتقا پيدا ديندارکه مرتبه  جيتدربه دهديمي نشان دينداري هاشاخصبررسي 

. اين عامل کنديمي نماز را آشکار بخشتيمصونکه آثار  شوديمعامل ديگري به اقامه نماز افزوده 

. در ششمين مرتبه شوديمحاصل  جيتدربهدين و  شدنيدروننام دارد از طريق  1«خشوع»که 

چتر آن در همه نمازها بدون قيد و شرط )سختي و آساني، رسد و به اوج مي« خشوع»دينداري، 

سالمتي و بيماري، پيري و جواني، دارايي و نداري، سرما و گرما، جنگ و صلح، فرماندهي و 

. در اين شوديمبرداري، رياست و مرئوسيت، در جمع و تنهايي، در شب و روز(، گسترده فرمان

، احتمال انحراف «هي خشوع با همه نمازها استهمرا»ي اصلي آن هاشاخصمرتبه، که يکي از 

 «عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکرِ یتَنهَ». بنابراين، چون با همراهي خشوع، نماز شوديمو گناه به صفر نزديک 

در « خشوع» شوديماز انحراف و کجي آنچه باعث مصونيت نمازگزار  ميريگيم، نتيجه شوديم

، حتي اگر براي کنديمدر هر نمازي چنين اثري ايجاد « خشوع»است.  آن خواندننماز و نه صرف 

                                                           
 جاهاي و ازدارد ميو توجه را فقط معطوف به خدا شود ميمن، ايجاد ؤه در قلب مک است يدرون يحالت« خشوع» .1
من خاشع کسي است ؤم ،اين اساس . برشودميظاهر  جوارح و اعضا در ثير آن نيز مستقيماًأت و کندميقطع  گريد

 دلش و شود يخوار و ذلت در مستغرق که ايگونهمقام ربوبي باشد، به  متوجهداشته باشد و  فعال و زنده يمانيکه ا
 .(230: 1، ج1374ي، ي)طباطبامنصرف کند  ،داردمي باز هدفش قصد و از را او هک يزيچ هر از را
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ي همراهي هالحظهي است که اگونهي وضعيت به دينداربيايد. در مراتب نخست  وجود بهي الحظه

ي، ديندار. در حالي که در مراتب باالي دشويمي بدون همراهي آن، خنثا هالحظهنماز با خشوع، با 

يابد و با گسترش چتر خشوع به همه نمازها بدون شرط، آثار آن همراهي نماز با خشوع استمرار مي

 کند.يميابد و در فرد مصونيت ايجاد نيز دوام مي

 نتيجه

. ي آنها وابسته استديندار، به مرتبه انديندارنتايج نشان داد احتمال بروز گناه، انحراف و کجي 

ي، به طرف مرتبه هفتم حرکت کنيم، دين بيشتر دروني ديندار نخستهر چه از سه مرتبه 

، اندگرفتهي قرار ديندار ترنييپا. افرادي که در مراتب گردديم تربخشتيمصوني ديندارشود و مي

روز ي، احتمال بدينداري هستند؛ در حالي که با ارتقاي مرتبه رفتارکجبيشتر در معرض انحراف و 

 يابد وي، احتمال بروز نفاق افزايش ميديندار. در اولين و دومين مرتبه ابدييمانحراف کاهش 

. گرچه تشديد فشار و کنترل شوديممستقيماً با ميزان فشار اجتماعي در جامعه ديني مرتبط 

انحرافات آشکار( را در دو مرتبه مزبور در پي دارد، اما از  ژهيوبه) ميجرااجتماعي، کاهش موقتي 

، اکثر يدينداربينيم که . اگر ميابدييمي پنهاني انحرافات افزايش هاجنبهاق، طريق افزايش نف

، بايد اقرار کنيم که احتماالً اکثر مردم در دو مرتبه نخست داردينمرا از انحراف و کجي باز  انديندار

زبور ي اتفاق نيفتد تغييري در وضعيت مديندار. لذا تا زماني که ارتقاي مرتبه اندگرفتهي قرار ديندار

ي جا بهاجتماعي،  يهايرفتارکجشود. در اين وضعيت، به منظور کاهش انحرافات و حاصل نمي

ي بهترين گزينه است. اتخاذ چنين راهبردي دينداري اجتماعي، ارتقاي مرتبه هاکنترلتشديد 

ب استحکام و استواري آن، در که به تناس کنديم، مصونيتي دروني ايجاد ميجراضمن کاهش 

 . دهديمرا افزايش  هايکج وهاي مختلف، مقاومت در برابر انحرافات وضعيت

شود و افراد دائماً تحت کنترل ي، نظارت اجتماعي، دروني ميدينداردر واقع، با ارتقاي مرتبه 

ي، مصونيت فرد در برابر ديندار. با ارتقاي هر مرتبه از مراتب رنديگيمپليس درون خويش قرار 

واقعي به صفر  طور بهيابد و در آخرين مرتبه احتمال گناه و حتي اشتباه، انحرافات افزايش مي

ي ديني صورت گرفته، فرآيندي ريپذجامعهيي که لزوماً ارتقاي مرتبه که از طريق جا. از آنرسديم

، دين شدنيدروني خويش کنند. رديندااقدام به ارتقاي مرتبه  انديندارارادي است، بايد خود 
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 انحراف واحتمال بروز  کند. لذايمي بندمرتبه رتبه ترينيعال تا ترينيفضع از ي راديندار

اير در س ي کهاگونه به؛ مرتبه همانخاص  و است تفاوتممرتبه با مراتب ديگر  در هر يرفتارکج

از اولين تا آخرين مرتبه  يرفتارو کج انحرافاحتمال بروز  بنابراين، .نداردمراتب احتمال بروز 

که نفاق و  جايياز آن .رسديتدريج به صفر مو بهيابد ميشدن دين، کاهش ، با درونييديندار

دارد ظهور بيشتر  ينشدن دين است، در اولين مراتب ديندارنشانه درونينيز رفتارهاي منافقانه 

 مرتبه يارتقايند آدر فر .شوديمآن کمتر ظهور هرچه به مراتب آخر نزديک شويم،  يجتدرو به

که آن مرتبه را از ساير مراتب  شوديبراي ديندار ظاهر م يخاص يها، نشانههتبرهر م در ي،ديندار

مربوط به آن مرتبه از  يرفتارانحراف و کج يهانهيدهنده از بين رفتن زمنشان کند وميمتمايز 

 است. يديندار

 فهرست منابع

 .قرآن کريم -

 (، ترجمه: محمد دشتي، قم: مؤسسه فرهنگي تبليغاتي اميرالمؤمنين.1379) البالغهنهج -

ي دين؛ اجتماعنفوذ  براجتماعي  تأثير سرمايه»(، 1392آخوندي، محمدباقر؛ معيدفر، سعيد ) -

 .94-71، ص17، شي قرآنهاآموزه، در: «ي قرآنهاآموزه در

ايرانيان مسلمان،  يديندار سنجش مراتبي الگوي شناسجامعه(، 1392آخوندي، محمدباقر ) -

ناسي شغالمرضا جمشيديه، رساله دکتري جامعه حميد پارسانيا،استاد راهنما: سعيد مفيدتر، اساتيد مشاور: 

 مسائل ايران، مرکز تحصيالت دانشگاه پيام نور.

تحقيقات مؤسسه ، انداز آيندهنشيني در شهر مشهد و چشمحاشيه(، 1382) ــــــــــــــــــ -

 المللي ابرار معاصر شعبه خراسان )تحقيق منتشرنشده(.و مطالعات بين

 ، تهران: انتشارات آگه.هاي اجتماعي در ايرانآسيب(، 1383شناسي ايران )انجمن جامعه -

 ني. ، تهران: نشرشناسي نظمجامعه(، 1375، مسعود )چلبي -

 ، قم: قيام.انسان و قرآن(، 1381زاده آملي، حسن )حسن -

 ، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوي.درآمدي بر جامعه(، 1377رابرتسون، يان ) -

 ، بيروت: دار القلم.مفردات الفاظ القرآنتا(، راغب اصفهاني، حسين بن محمد )بي -

 .ناجا: بي، بيةو المذموم ةالخصال الممدوحق(، 1404صدوق، محمد بن علي ) -

 ، تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم.ي اجتماعيشناسبيآس(، 1385اهلل )صديق سروستاني، رحمت -
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 اسالمي انتشارات ، قم: دفترالميزان تفسير ترجمه(، 1374طباطبايي، سيد محمدحسين ) -

 پنجم. علميه، چاپ حوزه مدرسين جامعه

 سوم. خسرو، چاپ ، تهران: ناصرتفسير القرآن في انيالب مجمع(، 1372) حسن بن فضل طبرسي، -

 .، نجف اشرف: نشر ااالنوار في غرر االخبار (، 1377) ـــــــــــــــــــــــ -

 للطباعة المالک ، بيروت: دارالقرآن وحي من تفسير(، 1419سيد محمدحسين ) ،اهللفضل -

 .والنشر، 

 اسوه.ي، قم: اکمره، ترجمه: اصول کافي(، 1363کليني، محمد بن يعقوب ) -

 تهران: صراط. عبدالکريم سروش، ، ترجمه:تبيين در علوم اجتماعي(، 1381ليتل، دانيل ) -

تهران: انتشارات  ،األطهار األئمة أخبار لدرر الجامعة األنوار بحارتا(، مجلسي، محمدباقر )بي -

 .23ج اسالميه،

 جا: انتشارات آن.، بيونداليسم(، 1383رضا )محسني تبريزي، علي -

 . الکتب ، تهران: دارنمونه تفسير(، 1374ناصر ) شيرازي، مکارم -

 ، چاپ سنگي، تهران.جامع السعادات(، 1312نراقي، مالمهدي ) -

- http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama.html 

- http://www.sse.rue.dk/instirutional/research–paper- ____- 03.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


