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چکیده
ق ــرآن کری ــم قانون زندگی بر پایه توحید اس ــت؛ هم جهانبینی انس ــان را س ــامان میبخشـــد هم روش
زندگ ــی متناس ــب با آن را نش ــان میدهد .پیمودن راه دیـ ـنداری حقیقی نیازمند ش ــناخت و تمایز آن
از دیـ ـنداری ناخالص اس ــت .ه ــدف این پژوهش ،تبیی ــن گونههای مختلف دینداری بـــر پایه قرآن و
روای ــات و تبیی ــن ش ــاخصهای دینداری حقیقی اس ــت تا بتوان هم خ ــود را در قالب خـــود – ارزیابی
رص ــد ک ــرد و ه ــم مدعیان را .پرس ــش اصلی این اس ــت که ش ــاخصهای دیـ ـنداری حقیقـــی در قران
کریم بر پایه تفس ــیر المی ــزان کدامند؟
روش ای ــن مطالع ــه از ن ــوع توصیفی -تحلیل ــی و با مراجعه به منابع اس ــامی ،بهخص ــوص قرآن کریم و
مناب ــع تفس ــیری و مرتبط بوده اس ــت .بر اس ــاس آموزهه ــای قرآنی ،باور ب ــه مبانی نظری دیـــن و التزام
عمل ــی به آنه ــا  ،گونهه ــای مختلف ــی دارد از قبیل :دیـ ـنداری منافقان ــه ،مقطعی ،عافیـــت طلبانه،
س ــودا گرایانه و ظاه ــری (س ــطحی) .در ای ــن می ــان تنه ــا «دیـ ـنداری حقیق ــی و صادقانـــه» میتوانـــد
س ــعادت بخش باش ــد .یقین در ح ــوزه اعتق ــادات ،التزام به ل ــوازم ایم ــان در حوزه اخـــاق و پایبندی
ب ــه ش ــریعت در حوزه رفتار ش ــاخصهای دینداری و ایمان صادقانه اس ــت .هم در حـــوزه عقل نظری
موحدن ــد و هم در ح ــوزه عقل عملی.
واژه های کلیدی :قرآن ،تفسیر المیزان ،دین ،گونههای دینداری.
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 .1مقدمه
ق ــرآن کری ــم کت ــاب زندگی اس ــت تا ه ــم جهانبین ــی معن ــوی و حقیقی ب ــه آدمیـــان ارائـــه نماید و
رویک ــرد او نس ــبت ب ــه خ ــدا ،جه ــان ،انس ــان ،زندگ ــی ،ابدی ــت را س ــامان بخش ــد و هم ســـبک و روش
چگون ــه زیس ــتن را نش ــان دهد بهگونهای ک ــه فرد و جامعه را به س ــاحل نجات و حیات طیبه برســـاند.
گرچ ــه انس ــآنها با قب ــول و پذیرش توحید ،نب ــوت ،معاد به جرگ ــه دینداران و موحـــدان وارد می
ش ــوند ام ــا آنان ک ــه در میدان عم ــل بهمقتضای توحی ــد ،زندگی میکنن ــد گونههای یکســـانی ندارند.
زندگ ــی صحنهه ــای مختل ــف آزم ــون الهی اس ــت ت ــا ص ــف دیـ ـنداران حقیق ــی و نـــاب ،از دیگرانی که
ایم ــان آنها خلوص الزم را ندارد بازش ــناخته ش ــوند:
َ
َ ُ ْ ُ َ َ ُ ُ َّ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َّ
َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ
ـاس أن یت َرک ــوا أن یقولوا َآمنا وه ـ ْـم ل یفتنون* ولقد فتن ــا ال ِذ َ
«أ َح ِس ـ َـب َّالن ـ ُ
ین ِمن قب ِل ِهـــم فلیعلمن
َ َ
ّاللـ ـ ُـه ّال ِذی ـ َـن َص َد ُق ــوا َو َل َی ْع َل َم ـ َّـن ْال َک ِاذب َ
ین؛ آیا م ــردم گمان كردند همی ــن كه بگویند :ایمـــان آوردیم ،به
ِ
ح ــال خود رها مىش ــوند و آزمایش نخواهند ش ــد؟! * ما كس ــانى را كه پیش از آنان بودنـــد آزمودیم (و
اینه ــا را نی ــز امتحان مىكنی ــم)؛ باید علم خدا درباره كس ــانى كه راس ــت مىگویند و كســـانى كه دروغ
مىگویند تحق ــق یابد»(عنکبوت.)3-2 /
م ــراد از اینك ــه مىفرمای ــد :ت ــا خداوند بدان ــد كه چه كس ــانى راس ــت مىگویند و چه كســـانى دروغ
گوین ــد ،ای ــن اس ــت كه آثار ص ــدق و ك ــذب آنان به وس ــیله امتح ــان در مق ــام عمل ظاهر شـــود ،چون
امتح ــان اس ــت كه باطن انس ــآنها را ظاهر مىكن ــد و الزمه این ظهور این اس ــت كه آنهایـــى كه ایمان
واقع ــى دارند ،ایمانش ــان پابرجاتر ش ــود و آنها كه ایمانش ــان صرف ادعا اس ــت همان صـــرف ادعا هم
باط ــل گردد( .طباطبای ــی ،1390 ،ج ،16ص  )148دیندارآنچه در عرصه ب ــاور و اعتقاد و چه در میدان
عم ــل متفاوتن ــد و ق ــرآن ش ــش گونه دیـ ـنداری را معرف ــی کرده اس ــت .ض ــرورت انجام یـــن مطالعه از
آنج ــا نمایان میش ــود ک ــه پیمودن راه دیـ ـنداری حقیقی و مورد رضایت حق در راســـتای رســـیدن به
س ــاحل ام ــن ایمان ثابت و فرجام نیک و حس ــن دنیا و آخ ــرت و باریافتن به مقام قـــرب و رضوان الهی
نیازمن ــد ش ــناخت راه از بیراه ــه ها و دیـ ـنداری ناب از دینداری نا خالص اس ــت.
در همی ــن راس ــتا هدف ای ــن پژوهش ،تبیی ــن گونههای مختلف دیـ ـنداری بر پایه قـــرآن و روایات
و تبیی ــن ش ــاخصهای دیـ ـنداری حقیقی اس ــت تا بت ــوان هم خ ــود را در قالب خـــود – ارزیابی و رصد
ک ــرد و هم مدعیان را .پرس ــش اصلی این اس ــت که ش ــاخصهای دیـ ـنداری حقیقی در قـــران کریم بر
پایه تفس ــیر المیزان کدامند؟
روش ای ــن مطالع ــه از ن ــوع توصیف ــی -تحلیل ــی اس ــت و داده ه ــا ب ــا مراجع ــه بـــه منابع اســـامی،
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بهخصوص قرآن کریم و منابع تفس ــیری و مرتبط جمع آوری ش ــده ،س ــپس در راس ــتای دســـتیابی به
ه ــدف پژوه ــش ،به ص ــورت منطق ــی تدوی ــن و مورد تجزی ــه و تحلی ــل قرار گرفته اس ــت.

 .2مفهوم شناسی دین و دینداری
نس ــبت به مس ــئله دین و پذی ــرش آن دو پیشفرض وج ــود دارد اول اینکه انس ــان در زندگی خود
همواره در پی رس ــیدن به س ــعادت ،خوش ــبختی و کامروایی اس ــت؛ و جز رس ــیدن به آن هدفی ندارد.
دیگ ــر آنکه فعالیتهای انس ــان هرگز بدون ط ــرح و برنامه انج ــام نمیپذیرد.
از ایـ ـنرو برای رس ــیدن ب ــه خوش ــبختی ،نا گزیر از پیم ــودن راهی مناس ــب و به کار بســـتن قوانین
و مقررات ــی وی ــژه اس ــت .قوانی ــن و س ــنتهایی را ک ــه انس ــان برای رس ــیدن ب ــه خوشـــبختی در زندگی
اجتماع ــی خ ــود از آنه ــا پیروی میکند ،به ن ــوع اعتقاد و بینش وی درباره واقعیت هســـتی ،انســـان و
جامعه بهعنوان جزئی از جهان هس ــتی وابس ــته اس ــت و اختالف در جهانبینی ،سبب بروز اختالف در
س ــنتهای اجتماعی میگردد .در قرآن کریم ،به هرگونه راه و رس ــم ،قوانین و مقرراتی که انسان زندگی
اجتماع ــی خ ــود را بر اس ــاس آن اس ــتوار نماید ،دین گفته میش ــود .از ایـ ـنرو ،دین حقیقتـــی فرا گیر و
عام دارد که هیچ یک از افراد انس ــان ،حتی منکران خداوند ،از آن برکنار نیس ــتند (غمامی1395 ،ش).
عالم ــه طباطبایی در تعریف عام از دین مینویس ــد« :دین» روش عمل ــی زندگی فردی و اجتماعی
در این جهان بر مبنای اعتقاد درباره جهان و انس ــان بهعنوان یکی از اجزاء آن اس ــت ،اعم از اینکه این
روش از راه نبوت و وحی گرفته ش ــود یا از راه وضع قراردادهای بش ــری (طباطبایی1380 ،ش :ص.)57
ب ــه ای ــن ترتی ــب ایش ــان دین را ب ــه دو نوع ادی ــان الهی و غیر الهی تقس ــیم ک ــرده اند و ادیـــان الهی
را ب ــا تکی ــه بر منش ــا آن ،چنین معرف ــی میکند« :دی ــن عبارتس ــت از :مجموعهاى از معـــارف مربوط به
مب ــدأ و مع ــاد و قوانین ــى اجتماع ــى ،از عب ــادات و معامالت ك ــه از طریق وحى و نبوت به بشـــر رســـیده
اس ــت» (طباطبای ــی1390 ،ش :ج ،1ص .)641ایش ــان در ج ــای دیگ ــر ،ب ــا توجه ب ــه آثـــار و پیامد های
دی ــن در حی ــات بش ــری ،در تعریف آن می نویس ــد« :دین ،نحوه س ــلوک در زندگی دنیاســـت که صالح
دنی ــا را در ب ــر دارد .بگونـ ـهای ک ــه با کم ــال اخروی و حی ــات جاودانه حقیق ــی نزد خداونـــد ،هماهنگ
و همس ــو باش ــد .از این ــرو ،دی ــن باید ب ــه قوانی ــن زندگان ــی دنی ــوی و وضعیت معیش ــت به مقـــدار نیاز
بپ ــردازد» (هم ــان :ج ،2ص 130به نقل از :غمام ــی1395 ،ش) .نیز اضافه میکن ــد« :دین چیزى به غیر
از س ــنت حیات و راه و روش ــى كه بر انس ــان واجب اس ــت آن را پیش ــه كند تا س ــعادتمند شود ،نیست»
(همان :ج ،16ص.)267

92

 /دوفصلنامه االهیات قرآنی ،سال پنجم،شماره ،2پیاپی ،9پاییز و زمستان96

البته همه ادیان در حقانیت یک س ــان نیس ــتند و فقط ادیان الهی ،معیار و میزان شـــناخت عقاید
و اعمال صحیح و یگانه راه تضمین کننده ســـعادت و خوش ــبختی فردی و اجتماعی انســـان هســـتند:
«دین همان چیزی که به وس ــیله آن ،عقاید و اعمال افراد انس ــان س ــنجیده میشـــود و همان چیزی
اس ــت که خوش ــبختی فردی و اجتماعی انســـان بدان وابسته اس ــت» (همان :ج ،19صص.)302-301
برخ ــی صاحبنظ ــران در تعریف دین الهی گفت ــه اند :دین الهی مجموعهای از عقائـــد ،اخالق ،قوانین و
مقرراتی اجرایی است که خداوند آن را برای هدایت بشر فرستاده است (جوادی آملی1380 ،ش :ص.)26
ب ــا ای ــن بررس ــی معل ــوم ش ــد ک ــه «دی ــن اله ــی» مجموعـ ـهای از باوره ــا و گزارههـــا بـــا منشـــا الهی،
درب ــاره مس ــائل اساس ــی و بنیادی ــن زندگی در ح ــوزه هستیشناس ــی ،خداشناســـی ،انسانشناســـی،
راهنماشناس ــی و فرجامشناس ــی اس ــت ک ــه تفس ــیری کلی از جه ــان ،انس ــان و زندگی ارائـــه میدهد و
جهانبینی فرد را س ــامان میبخش ــد همراه با ارائه احکام ،اخالق و قوانین فردی و اجتماعی و شـــیوه
چگون ــه زیس ــتن ذی ــل جهانبینی یادش ــده و تنظی ــم رابطه انس ــان با خدا ،خ ــود ،جامعـــه و طبیعت
(جهان هس ــتی) که س ــبک زندگ ــی فردی و اجتماعی را س ــامان میده ــد و «دیـ ـنداری» یعنی اعتقاد
و ایم ــان قلب ــی و درون ــی به گزارهه ــای دینی در ح ــوزه جهانبینی ،همراه ب ــا التزام عملـــی و رفتاری به
آن در ح ــوزه عم ــل .دینداری هم ــان ایمان قلبی به بخش نظ ــری دین و عمل بهمقتضای آن اســـت
زی ــرا عم ــل از لوازم ایم ــان و دینداری حقیقی و ناب اس ــت .به همین جهت همواره قـــرآن کریم ایمان
صادقان ــه را ،هماهنگ ــی اعتق ــاد درونی با «رفتار و عمل» فرد دانس ــته اس ــت.
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ْ َ
ْ
َ
ُْ
السبیل َو َّ
کین َو ْاب َن َّ
َو ْال ِکتاب َو َّالنب َ
السا ِئ َ
ی َو ْال َمسا َ
ی َو الیتام 
ی ُح ِّب ِه ذ ِوی الق ْرب 
یین َو َآتی المال َعل 
لین َو ِفی
ِ
ِ
ِ
ْ ْ
ْ َ ْ َ َّ
َ َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ ُ
َ ُ َ َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ّ
ّ
س
قاب و أقام الصالة و آتی الزکاة و الموفون ِبعه ِد ِهم ِإذا عاهدوا و الص ِابرین ِفی البأ ِ
ُ ِالر ِ
ساء و الضر ِاء و حین البأ ِ
َ
ّ
ُ
أولئ ـ َ
ـک الذی ـ َـن َص َدق ــوا؛ نیكى( ،تنها) این نیســـت كه (به هنگام نماز )،روى خود را بهس ــوی مش ــرق و (یا)
ِ
مغرب كنید؛ (و تمام گفتگوى ش ــما ،درباره قبله و تغییر آن باشـــد؛ و همه وقت خود را مصروف آن س ــازید؛)
بلكه نیكى (و نیكوكار) كس ــى اس ــت كه به خدا ،و روز رستاخیز ،و فرشتگان ،و كتاب (آسمانى) ،و پیامبران،
ایم ــان آورده؛ و م ــال (خ ــود) را ،ب ــا همه عالقهاى كـــه به آن دارد ،به خویشـــاوندان و یتیمان و مس ــكینان و
وامان ــدگان در راه و س ــائالن و بردگان ،انفاق مىكند؛ نمـــاز را برپا مـــىدارد و زكات را مىپردازد؛ و (همچنین)
كس ــانى ك ــه به عهد خود -به هنگامى كه عهد بســـتند -وفا مىكنند؛ و در برابـــر محرومیتها و بیماریها و
در میدان جنگ ،اس ــتقامت به خرج مىدهند؛ اینها كســـانى هســـتند كه راســـت مىگویند؛ و (گفتارشان
با اعتقادش ــان هماهنگ اس ــت؛) و اینها هســـتند پرهیزكاران!» (بقره177 /؛ رک :حدید19/؛ نساء.)69 /
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اعتق ــاد درون ــی ( ایمان قلبی) و عم ــل صالح تأثیر متقابل ب ــر یکدیگر دارند؛ هم ایمـــان باعث التزام
ب ــه رفت ــار دینی میش ــود و هم رفتار دین ــی و عمل صالح ایمان را بارور و اس ــتحکام و ارتقاء میبخشـــد:
َ
ً َ
ُ ْ َ َ َ َّ ْ َ ُ
ْ َ ُ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ َ َ ُ َّ
َ«م ـ ْـن َ
الصا ِل ُح ْیر َف ُع ُـــه َو ّال َ
ذین
یه یصع ــد الك ِلم الطی ــب و العمل
كان یری ــد ال ِع ّزة ف ِلل ِه ال ِع ـ ّـزة َجمیعا ِإل ِ
ُ
َ
ْ
الس ــیئات ل ُه ـ ْـم َع ـ ٌ َ
ٌ
ون َّ
ْیم ُك ـ ُـر َ
ولئ َك ُه َو ُیب ُور؛ كس ــى ك ــه خواهان عزت اســـت (باید از
ـذاب ش ــدید َو َمك ـ ُـر أ ِ
ِ
خ ــدا بخواه ــد چ ــرا كه) تمام عزت براى خداس ــت؛ س ــخنان پا كیزه بهس ــوی او صع ــود مىكند ،و عمل
صال ــح را ب ــاال مىب ــرد؛ و آنه ــا كه نقشـ ـههاى بد مىكش ــند ،عذاب س ــختى ب ــراى آنهاســـت و مكر (و
ت ــاش افس ــادگرانه) آن ــان نابود مىش ــود (و به جای ــى نمىرس ــد)!» ( فاطر.)10/
م ــراد از كلم ــه طیب ــه ،عقای ــد حقى اس ــت كـــه انس ــان اعتق ــاد ب ــه آن را زیر بن ــاى اعمال خـــود قرار
ده ــد .ق ــدر یقین ــى از چنی ــن عقای ــدى كلم ــه توحی ــد اس ــت که به ش ــجره طیبه تش ــبیه شـــده اســـت
(ابراهی ــم .)25-24/صع ــود ك ــردن «كل ــم طی ــب» بهس ــوی خداى تعال ــى ،عب ــارت اســـت از تقرب آن
بهس ــوی خ ــدا ،و چ ــون اعتق ــاد ،قائ ــم ب ــه صاح ــب اعتق ــاد اس ــت ،در نتیج ــه تقرب خـــود اعتقـــاد به
خ ــدا ،تق ــرب صاح ــب اعتق ــاد نیز هس ــت .ه ــر چه عم ــل تکرار ش ــود ،اعتق ــاد نیز راسـ ـختر و روشـــنتر و
در تاثیرگ ــزاری قوىت ــر مىگ ــردد ،پ ــس عم ــل صال ــح ،اعتق ــاد ح ــق را در مؤثر گش ــتن ،یعنـــى در صعود
بهس ــوی خ ــدا كم ــك مىكن ــد و منظ ــور از «یرفع ــه» همین اس ــت ،عمل صالـ ـح ،كلم طیـــب و توحید و
را بلن ــد مىكن ــد ،و به عب ــارت دیگر در صع ــود آن كمك مىكن ــد (طباطبای ــی1390 ،ش :ج ،17ص.)29

 .3گونههای مختلف دینداری
 .1-3دیـ ـنداری منافقان ــه :نف ــاق یعنی دوروی ــی ،ناهماهنگی ادعا ب ــا اعتقاد یا ناهمســـانی اعتقاد با
عم ــل .مناف ــق اس ــم دی ــن را به یدک میکش ــند نه رس ــم و آیی ــن آن را .در قرآن ح ــدود  130آیـــه درباره
دیـ ـنداری منافقانه وارد ش ــده اس ــت .نف ــاق به یک اعتبار بر س ــه نوع اس ــت.
 .1-1-3نفـــاق اعتقـــادی :در مواجه با دش ــواریها ی ــا در صحنههای امتحان  ،اعتقاد و بـــاور درونی افراد
آشکار میشود:
َ ُ َ َ َ َّ
َْ
َ ْ َُ ُ ََ
َ َ ُ ْ ُ ْ
ُ
ّ
َ ْ َّ
َ
ُ
ْ
َ
اآلخ ِر و م ــا ه ــم ِبمؤ ِم ِنین * یخ ِادع ــون اهَّلل وال ِذیـــن آمنوا
ـاهَّلل و ِبالی ــو ِم ِ
ـاس م ــن یقول آمنا ِب ـ ِ
«و ِم ــن الن ـ ِ
ً َُ َ َ َ
َ
َ
ون * ِف ــی ُق ُلوبه ْم َم ـ َـر ٌض َف َز َاد ُه ْم ُ
ون إ ّال أ ُنف َس ـ ُـه ْم َو َما َی ْش ـ ُـع ُر َ
ََ َ ْ َ ُ َ
اهَّلل َم َرض ــا َوله ْم عـــذ ٌ
اب أ ِل ٌ
یم ِب َما
وم ــا یخدع ِ
ِِ
وای ْک ِذ ُب َ
َک ُان َ
ون؛ گروهى از مردم كس ــانى هس ــتند كه مىگویند« :به خدا و روز رس ــتاخیز ایمان آوردهایم».
در حال ــى ك ــه ایمان ندارن ــد * مىخواهند خ ــدا و مؤمنان را فری ــب دهند؛ در حالى كه جز خودشـــان را
فری ــب نمىدهند؛ (اما) نمىفهمن ــد * در دلهای آنان یك نوع بیمارى اس ــت؛ خداوند بر بیمارى آنان
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اف ــزوده؛ و به خاط ــر درو غهایی ك ــه میگفتند ،ع ــذاب دردنا كى در انتظار آنهاســـت» (بقـــره.)10-8 /
 .2-1-3نف ــاق اخالق ــی :البت ــه نف ــاق در رفتاره ــای اخالق ــی و اجتماع ــی میتوانـــد ریشـــه در نفـــاق
اعتق ــادی و ی ــا ضع ــف در اعتقادات و ایمان فرد داش ــته باش ــد نه نف ــاق .در حدیث نبوی آمده اســـت:
ُ َ
َ َ ُ َ ً َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ ْ ٌ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َ
َ َ ٌ
ـــان َو ِإذا َح ّدث
«ث ــاث َم ـ ْـن ك ّن ِفی ـ ِـه كان من ِافقا و ِإن ص ــام و صلى و زعم أن ه مس ـ ِـلم؛ م ــن ِإذا ائت ِمن خ
َ
َ
َ َ َ َ َ
َّ َ َ
َّ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ
َْ َ
ین َو قـــال أ ّن ل ْع َن َت
هَّلل ال ِیح ـ ُّـب الخا ِئ ِن 
هَّلل َع ـ ّـز َو َج ــل قال ِفـ ـی ِك َت ِاب ـ ِـه: ِإن ا
ك ــذب و ِإذا وع ــد أخل ــف؛ ِإن ا
َ
َ
ُ
ْ
ّ
ْ
َ
َْ َ
ُ
َ
ْ َ َ َّ ُ َ َ َ َ
َ
ّ
َا ِهَّلل َع َلی ـ ِـه إ ْن َك َ
اب ِإس ــم ِاعیل ِإنـــه كان ص ِادق
ان ِم ـ َـن الك ِاذ ِبی ـ َـن َو ِف ــی ق ْو ِل ـ ِـه ع ــز َو َج ــل َو اذ ك ْر ِف ــی ال ِك َت ِ 
ِ
ً َ
َا ْل َو ْع ـ ِـد َو َك َ
ان َر ُس ــوال ن ِبی ــا؛ رس ــول خ ــدا(ص) فرمود :س ــه تا ك ــه در هر كه باش ــد منافق اســـت و ا گر چه
نم ــاز خوان ــد و روزه گی ــرد و پندارد مس ــلمان اس ــت :کس ــی که چون به او س ــپرده شـــود خیانـــت كند و
ّ
چ ــون س ــخنى گوی ــد ،دروغ گوی ــد و چ ــون وع ــده دهد تخل ــف كند ،زی ــرا خدا ع ــز و جل در قـــرآن خود
میفرمای ــد :بهراس ــتی ک ــه خدا خیانـ ـتکاران را دوس ــت نمىدارد (انف ــال )58/و فرمود :این اســـت كه
لعن ــت خ ــدا ب ــر او اس ــت ا گ ــر از درو غگویان اس ــت (ن ــور )7/و در ق ــول خدای ع ــز و جل آمده اســـت« :و
ی ــاد ك ــن در كتاب اس ــماعیل را بهراس ــتی كه او راس ــت وعده ب ــود و رس ــول و پیغمبر بـــود (مریم»)54/
(کلین ــی1407 ،ق :ج ،2ص.)291
خ ــواه س ــخن گفت ــن ،وع ــده دادن و اعتم ــاد ک ــردن ،در مس ــائل ف ــردی باش ــد و خـــواه خانوادگـــی و یا
سیاس ــی– اجتماعی.
 .3-1-3نفـــاق اجتماعی :آن اس ــت ک ــه در ظاهر و باطن فرد ،در رفتار اجتماعی -سیاســـی هماهنگی
َ
َ
َ
لســـانینُ ،یطری ُ
«بئ ـ َـس أ َلعبد عب ــدذا َو َج ِهی ــن َ َو ذا
َدی ــده نمیش َــود .امام حس ــن ع ُس ــکری (ع) فرمودِ :
َ
ً
َ َ
ُ
َ
َ َ
عط َی َح َس ـ َـده َو إن ِإ ِبتل ــی خذله؛ بد بندهای اس ــت آنکـــه دو چهره و دو
أخ ــاه ش ــاهدأ َو َیأ کل ــه ُ غائب ــا ِإن أ ِ
زبان ــه باش ــد ،هنگامی برادر دینـ ـیاش را میبین ــد تعریف و تمجیدش میکند .ولی پشـــت ســـر (با غیبت
ک ــردن و بدگوی ــی) او را میخ ــورد .ا گر نعمتی به برادر دینیاش برســـد به او حســـادت مـــیورزد و ا گر دچار
گرفتاری ش ــود او را خار میگرداند» (ابن شـــعبه حرانى1404 ،ق :ص395؛ کلینی1407 ،ق :ج ،2ص.)343
ُُ َ َُ َ ُُ َ
ُ
َ ُ َ
عل ُه  ،و َع ُ
ام ــام صادق (ع) فرم ــودُ :
النیت ُه َس َ
ـــریر َت ُه
المات :یخا ِلف ِلس ــانه قلبه  ،و قلبه ِف
ناف ِق ثالث ع ٍ
«الم ِ
مناف ــق س ــه نش ــانه دارد  :زب ــان او ب ــا دلش ناس ــازگار اس ــت و دلش با ك ــردارش و ظاهرش بـــا باطنش»
(ابنبابوی ــه1362 ،ش :ج ،1صص113و .)121
منافق ــان حت ــی در مقام عب ــادت ظاهری حقتعالی نیز جدی ــت و صداقت ندارنـــد و در قرآن درباره
َ
َ ْ
َ َ
َّ َ
َ
ناف ِقی ـ َـن َیخ ِاد ُع ـ َ
الصال ِة
ـون اهّلل َ َو ُه ـ َـو خ ِاد ُع ُه ـ ْـم َو ِإذا ق ُاموا ِإلـــى
خصوصی ــات آن ــان آمده اس ــت«ِ :إ ّن ال ُم ِ
َ َ
َ َ َ
ُ
ـاس َو َال ْیذ ُك ـ ُـر َ
َق ُام ــوا ُك َس ـ َـالى ی ـ َـر ُاؤ َ
ون اهّلل َ إ َّال َق ِلی ـ ًـا * ُم َذ ْب َذبی ـ َـن َب َ
ون َّالن ـ َ
الء َو ال ِإلى
ین ذ ِل ــك ال ِإلى هـــؤ ِ
ِ
ِ
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َ
ََ
ً
ه ـ ُـؤ َالء َو َم ـ ْـن ْ
یض ِل ـ ِـل اهّلل ُ فل ـ ْـن َت ِج َد ل ُه َس ـ ِـبیال؛ منافق ــان مىخواهند خ ــدا را فریب دهنـــد؛ در حالى كه
ِ

او آنه ــا را فری ــب مىده ــد؛ و هنگام ــى ك ــه ب ــه نم ــاز برمىخیزن ــد ،ب ــا كس ــالت برمىخیزنـــد؛ و در برابر
م ــردم ری ــا مىكنند؛ و خ ــدا را جز اندكى ی ــاد نمىنماین ــد!* آنها افراد بىهدفى هس ــتند كه نه ســـوى
اینه ــا ،و ن ــه س ــوى آنهاین ــد! (نه در ص ــف مؤمنان ق ــرار دارن ــد ،و نه در ص ــف كافران!) و هـــر كس را
خداون ــد گم ــراه كند ،راهى ب ــراى او نخواهى یافـ ـت» (نس ــاء142/و143؛ همچنین ر.ک :بقـــره ۸/و۲۰؛
آلعم ــران۱۶۷/و ۱۶۸؛ نس ــاء۱۳۸ ،۶۱/و ۱۴۵؛ عنكب ــوت۱۰/و ،۱۱محم ــد۳۰/؛ مجادله۱۴/و .)۱۶
 .2-3دیـ ـنداری مقطع ــی :ش ــکلی از دینداری اس ــت ک ــه فرد آنگاه ک ــه به گرفتاری دچار شـــوند
ُْْ
َ َ
خالصان ــه خ ــدا را میخواند ام ــا در زمان آس ــایش ،کاری با خ ــدا و پیامبر ندارد« :ف ـ ِـإذا َر ِك ُبوا ِفـــی الفل ِك
ّ
الل ُم ْخلصی ـ َـن َل ـ ُـه ّ َ َ َ َّ َ َّ ُ
َ َ
اه ْم إ َل ــى ْال َب ّر إ َذا ُه ْم ْیش ــر ُك َ
ون؛ هنگامى كه بر ســـوار بر كشـــتى
ِ
دع ـ ُـوا َ ِ ِ
ِ
ِِ
الدی ــن فلم ــا نج ِ
ش ــوند ،خ ــدا را ب ــا اخالص مىخوانن ــد (و غی ــر او را فراموش مىكنن ــد)؛ ّام ــا هنگامى كه خدا آنـــان را به
خش ــكى رس ــاند و نجات داد ،باز مش ــرك مىش ــوند!» (عنکبوت.)65 /
این آیه ش ــریفه در مقام تعلیل آن بیانى اس ــت كه در س ــابق در وصف ظالمان داشـــت و به همین
جه ــت بر س ــر آن «ف ــا» تفریع آورد تا س ــخن را نتیج ــه و متفر ع بر مطال ــب قبل كند ،خـــداى تعالى بعد
از آنك ــه ح ــال س ــتمگران را بی ــان كرد ك ــه از هر آیت ــى كه بر ح ــق داللت مىك ــرد روىگـــردان بودند و به
حجتهای ــى بر علیهش ــان اقامه مىش ــد گ ــوش فرا نمىدادن ــد و موعظ ــه را نمىش ــنیدند و به عبرت،
اعتنای ــى نداش ــتند و در نتیج ــه همی ــن سرس ــختىها ربوبیت خ ــداى تعالى و مس ــاله بعث و حســـاب
را منك ــر ش ــدند و كارش ــان ب ــه جایى رس ــید كه حتى دلهایش ــان از ش ــنیدن ن ــام خداى یگانـــه متنفر
مىش ــد؛ این ــك در ای ــن آی ــه مىفرماید ك ــه :این اع ــراض و رویگردان ــی ،مخص ــوص كفار معاصـــر پیامبر
(ص) نیس ــت ،بلك ــه این مقتضاى طبع هر انس ــانى اس ــت كه به پی ــروى هواى نفس گرایـــش دارد و به
ً
نعمتهاى مادى و اس ــباب ظاهرى پیرامونش مغرور اس ــت .انس ــان طبعا هم فراموشکار اســـت و هر
وق ــت دچ ــار گرفتارى ش ــود ،متوجه پروردگارش گش ــته و او را به خلوص مىخوان ــد و چون پروردگارش
نعمت ــى ب ــه او ارزان ــى ب ــدارد ،آن نعم ــت را ب ــه خودش نس ــبت مىده ــد ،و مىگوی ــد هنر خـــودم بود و
پ ــروردگارش را فرام ــوش مىكن ــد ،و نمىدان ــد ك ــه همی ــن خ ــود فتنـ ـهاى اس ــت ك ــه بـــا آن امتحانـــش
مىكنن ــد (طباطبای ــی1390 ،ش :ج ،17ص .)413به هنگام نعمت ،دیندار اس ــت و با از دســـت دادن
آن کف ــر میورزد.
َ ْ ُ َ
َ ُ ٌّ َ َ َّ ُ ُ ً َ ُ
َ َّ َ ُ ْ َ ً ْ ُ َ
َ َ َّ ْ ْ
َ
یه ِمنْ
ّ
«و ِإذا م ــس ِالنس ــان ض ــر دعا رب ــه منیبا ِإلی ـ ِـه ثم ِإذا خول ــه ِنعمة ِمنه ن ِس ــی ما کان یدعـــوا ِإل ِ
َ
ً َ
َ
ُ ْ َ َ َّ ْ ُ ْ َ َ ً
َ ْ ُ َ َ َ َ َّ َ ْ
لیال إ َّن َ
ک ِم ْن أ ْ
یض ّل َع ْن َ
ـاب ّالن ِار ؛ هنگامى كه
ـ
ح
ص
ق
ک
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ـ
ف
ک
ب
ع
ت
م
ت
ل
ق
ه
ـبیل
ـ
س
ل
ـدادا
ـ
ن
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انس ــان را زیان ــى رس ــد ،پ ــروردگار خ ــود را مىخواند و بهس ــوی او ب ــاز میگ ــردد؛ ّاما هنگامى كـــه نعمتى
ً
از خ ــود ب ــه او عط ــا كن ــد ،آنچ ــه را ب ــه خاط ــر آن قب ــا خ ــدا را میخواند از ی ــاد مىبـــرد و بـــراى خداوند
همتایان ــى ق ــرار مىده ــد ت ــا م ــردم را از راه او منحرف س ــازد؛ بگ ــو« :چن ــد روزى از كفرت بهرهگیـــر كه از
دوزخیان ــى!» (زمر.)8 /
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ً
َ
ُ
َ
َ
ـان ُض ٌّر َدعان ــا ث ـ َّـم إذا خ ّولن ـ ُـاه ِن ْع َمة ِم ّنا قـــال إ ّنمـــا أ ُ
همچنی ــن فرم ــود« :ف ــإذا َم َّس ال ْنس ـ َ
وتیت ُه َعلی
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
ْ
ْ
ٌ
َّ َ ْ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
ِعل ـ ٍـم َب ــل ِه ــی ِف ْت َن ــة َو ِلک ــن أ کثره ــم ال یعلمـــون؛ هنگام ــى كه انس ــان را زیانى رســـد ،مـــا را (براى حل
مش ــكلش) مىخواند؛ س ــپس هنگام ــى كه از جانب خ ــود به او نعمت ــى دهیم ،مىگویـــد« :این نعمت
را ب ــه خاط ــر كاردان ــى خودم به م ــن دادهاند»؛ ولى این وس ــیله آزمایش (آنها) اســـتّ ،اما بیشترشـــان
نمىدانن ــد» (زمر.)49/
بح ــث ریزشه ــا و رویشه ــای افراد در مس ــیر پیم ــودن راه حق ،همینج ــا مطرح میشـــود .از آنجا
ک ــه پآیهاین ش ــکل از دینداری و ایمان ،سس ــت و کممایه اســـت زمانـــی در صف مجاهـــدان راه حق قرار
دارن ــد و زمان ــی دیگر در صف مخالفان و معاندان .زمانی چون طلحه و زیر در رکاب پیغمبر (ص) هســـتند
و زمان ــی دیگ ــر در مقاب ــل حکومت بر حق و مشـــروع صفآرایـــی میکنند و فتنه جمـــل راه میاندازند.
َ ّ
فض ــل ب ــن یونس میگوید امام موس ــی بـــن جعفر (ع) فرم ــود  :این دعا را بس ــیار بخـــوان« :أللهم أل
َ ُ
َ َ
َ ُ
خرجن ــی ِمن ِالتقصی ــر...؛ پروردگارا! م ــرا از عاریت داده شـــدگان (ایمان )
تجعلن ــی ِم ــن المعاری ــن و أل ت ِ
ق ــرار م ــده و از تقصی ــر (خود را در عمل به دین و انجام تکالیف ش ــرعی ،مقصر دانســـتن ) بیرون مبر»...
(کلینی1407 ،ق :ج ،3ص.)186
 .3-3دیـ ـنداری عافیتطلبان ــه :کس ــانی ک ــه دی ــن را فق ــط ب ــرای ب ــه دســـت آوردن رفـــاه دنیا
میخواهند؛ پای س ــفره و مائده دین هس ــتند نه پای س ــختیهای آن؛ در هنگامه تحمل دشـــواریها
و س ــختیها در راه حف ــظ و حراس ــت از دی ــن ،آن را کن ــار میگزارند.
ّ
ّ
َ
َّ َ
ُ
ُ
َ
ـوك َو َلك ـ ْـن َب ُع ـ َـد ْت َعلیه ُم ُ
ان َع َر ًض ــا َقر ًیب ــا َو َس ـ َـف ًرا َقاص ـ ًـدا َل َّت َب ُع ـ َ
ـــیح ِلف َ
َ«ل ـ ْـو َك َ
الش ــقة َو َس ْ
ـــالل ل ِو
ِ
ِ
ون ِب ِ
ِ
ِ
ون َأ ْن ُف َس ـ ُـه ْم َو َُّ
الل ْیع َل ـ ُـم إ َّن ُه ْم َل َك ِاذ ُب ـ َ
ْاس ـ َـت َط ْع َنا َل َخ َر ْج َن ــا َم َع ُك ـ ْـم ْیه ِل ُك َ
ـون؛ ّ
(اما گروه ــى از آنها ،چناناند
ِ
كه) ا گر غنائمی نزدیك (و در دس ــترس) ،و س ــفرى آس ــان باش ــد( ،ب ــه طمع دنیا) از تو پیـــروى مىكنند؛
ول ــى (ا كنون كه براى میدان تبوك )،راه بر آنها دور (و پر مش ــقت) اس ــت( ،س ــرباز مىزنند؛) و بهزودی
ب ــه خدا س ــوگند ی ــاد مىكنند كه :ا گ ــر توانایى داش ــتیم ،همراه ش ــما حرك ــت مىكردیم! (آنهـــا با این
اعم ــال و ای ــن درو غه ــا ،در واقع) خ ــود را هالك مىكنن ــد؛ و خداون ــد مىداند آنها دروغگو هســـتند!»
(توبه.)42/
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ای ــن آی ــه بهطوری كه از س ــیاقش برمىآید ســـرزنش و مذمت منافقینى اس ــت ك ــه از همراهى كردن
ب ــا رس ــول خ ــدا(ص) براى جن ــگ تبوك تخل ــف ورزیدن ــد ،و معناى آیه این اس ــت ك ــه ا گر تـــو ای پیامبر!
ایش ــان را بـــه كارى دعـــوت مىك ــردى كه نف ــع مالى مســـلم و نقدى مىداشـــت و به دســـت آوردنش هم
آس ــان مىب ــود بهطور مس ــلم ت ــو را اجابت مىكردن ــد و با تو بی ــرون مىآمدند تا ب ــه آرزوی خود برســـند و
غنیمت ــى ك ــه وع ــده داده ب ــودى به چنگ آورن ــد ،اما هنگامی که ایشـــان را بـــه ســـفرى دور و دراز و كارى
دش ــوار دعوت كردى ،در همراهی با تو تثاقل ورزیدند و بهزودی بعد از آنكه از جنگ برگشـــتید و ایشـــان
را در تخلفش ــان س ــرزنش كردی ــد ب ــه خ ــدا س ــوگند خواهند خ ــورد كه ا گ ــر ما اس ــتطاعت مىداشـــتیم با
ش ــما مىآمدی ــم .آنه ــا با این روش ــی كه در ام ــر جهاد اتخـــاذ كردهاند خـــود را هالك خواهند كـــرد و خدا
مىداند كه در سوگندش ــان ه ــم دروغ میگوین ــد (طباطبایـــی1390 ،ش :ج ،9ص.)381
ای ــن موض ــوع منحص ــر به جنگ تب ــوك و زمان پیامب ــر(ص) نبود ،در ه ــر جامعـ ـهاى گروهى منافق
و طم ــاع و فرصتطل ــب وج ــود دارن ــد كه همیشـــه منتظرند لحظ ــات پی ــروزى و نتیجهگیری فرا رســـد
آن ــگاه خ ــود را در صف اول جا بزنند ،فریاد بكش ــند ،گریب ــان چاك كنند و خود را از نخســـتین مجاهد و
برتری ــن مبارز و دلس ــوزترین افراد معرفى كنند تا ب ــدون زحمت از ثمرات پیروزى دیگ ــران بهره گیرند!.
ول ــى همی ــن گ ــروه مجاه ــد س ــینهچا ک و مبارز دلس ــوز ب ــه هنگام پی ــش آمدن ح ــوادث مشـــكل ،هر
ك ــدام به س ــویى ف ــرار مىكنند و ب ــراى توجیه فرار خ ــود عذرها و بهانهها مىتراش ــند یكى بیمار شـــده،
دیگ ــرى فرزن ــدش در بس ــتر بیم ــارى افتاده ،س ــومى خان ــوادهاش گرفت ــار وضع حمل اســـت ،چهارمى
چش ــمش دی ــد كافى ندارد ،پنجمى مش ــغول تهی ــه مقدمات اس ــت و همچنین!  ...ولى بـــر افراد بیدار
و رهبران روش ــن الزم اس ــت كه این گروه را از آغاز شناس ــایى كنند و ا گر قابل اصالح نیســـتند از صفوف
خود جدا کنن ــد (مکارم ش ــیرازی1374 ،ش :ج ،7ص.)426
َ َ َ ْ ّ ََ
ُ ُ َْ
ْ ْ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َّ
َ
در آیـ ـهای دیگ ــر فرم ــود«َ :و ِم ْن ُه ْم َم ْن یق ــول ائذ ْن ِل ــی ول تف ِت ِنی أل ِف ــی ال ِفتن ِة س ــقطوا و ِإن جهنم
َ
ٌ َْ
ل ُم ِح َیط ــة ِبالك ِاف ِری ـ َـن؛ بعض ــى از آنها مىگوین ــد :به ما اجازه ده (تا در جهاد ش ــركت نكنیـــم) ،و ما را به
گن ــاه نیفكن! آ گاه باش ــید آنها (هم ا كنون) در گناه س ــقوط كردهاند؛ و جهنم ،كاف ــران را احاطه كرده
است» (توبه.)49/
َ
ّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ّ
ُ
ْ
َ
ُ
ون ب َمق َع ِد ِه ْم ِخلف َر ُســـول َِ
َ
ُ
الل َوك ِر ُهوا أ ْن َیج ِاهدوا
هم
چنین در قرآن کریم آمده اس ــت« :ف ِر ح المخلف ِ
َ ِ
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
ّ
ُ
ْ َ ّ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ ُ َ ًّ َ ْ َ ُ ْ َ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
َ
بأ ْم َوا ِله ـ ْـم َ«وأنف ِس ــه ْم ِف ــی َ
الل َوقال ــوا ل تن ِف ـ ُـروا ِفی الح ـ ِـر قل نار جهنم أش ــد ح ــرا لو كانـــوا یفقهون؛
ـب
ـ
س
یل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تخلفجویان (از جنگ تبوك )،از مخالفت با رس ــول خدا خوشـــحال شـــدند؛ و كراهت داش ــتند كه با اموال
و جانه ــای خ ــود ،در راه خ ــدا جه ــاد كنن ــد؛ و (ب ــه یكدیگر و بـــه مؤمنان) گفتنـــد :در این گرما( ،بهس ــوی
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می ــدان) حركت نكنی ــد! (به آنان) بگو :آت ــش دوزخ از این هم گرمتر اســـت! ا گر مىدانس ــتند!» (توبه.)81/
معن ــاى آیه این اس ــت :منافقین كه تو آنان را بعد از رفتنت بجاى گذاش ــتى خوشـــحال شـــدند كه
ب ــا ت ــو بی ــرون نیامدند و تو را مخالفت كردن ــد ،و یا بعد از تو بی ــرون نیامدند ،و كراهت داشـــتند از اینكه
َ ُ
َْ ّ
َْ ُ
ـــر» نقل خطاب
ب ــا م ــال و جانه ــای خ ــود در راه خ ــدا جهاد كنن ــد و جملـ ـه «و قال ــوا ال تن ِفروا ِف ــی الح ِ
منافقی ــن اس ــت ب ــه دیگ ــران كه رس ــول خ ــدا (ص) را ی ــارى نكنن ــد ،و زحم ــات آن جنـــاب را در حركت
دادن م ــردم بهس ــوی جهاد خنثى س ــازند ،و لذا خداى تعال ــى آن جناب را دس ــتور مىدهد كه چنین
ُ َ َ ُ
«نار َج َه ّن َم أ َش ـ ّـد َح ًّرا» یعن ــى ا گر فرار از ح ــرارت و تقاعد ورزیدن شـــما را از گرما نجات
جوابش ــان ده ــد:
م ــىداد ،ب ــارى ،از حرارتى ش ــدیدتر از آن یعنى حرارت دوزخ نج ــات نمىدهد ،آرى فـــرار از این حرارت
َ ْ ُ
كان ــوا ْیف َق ُه َ
ون» كه بـــا كلمه «لو»
آس ــان ش ــما را دچار آن حرارت ش ــدید مىس ــازد .آن ــگاه با جمله «ل ــو
ك ــه ب ــراى تمنى و آرزو اس ــت ،ابتداء ش ــده ،نومی ــدى از تعقل و فهم ایش ــان را مىرســـاند (طباطبایی،
َ1390ش :ج ،9ص.)485
ٌ َ ُ
َ ْ ُ َ َ َ
َ ُ ُ َ
َ
َ
َ
ُ
ٌ
َ
ٌ
ْ
ُ
ْ
ْ
ّ
ْ
َ
یت ّالذینَ
ْ
ُ
ـورة ف ــإذا أنزلت ُس ـ َ
ـول ّالذی ـ َـن َآم ُن ــوا لو ال نزلت ُس ـ َ
ـورة محک َمة و ذ ِک َـــر فیها ال ِقتـــال َرأ
«و یق ـ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ ََ
فـ ـی ُق ُلوبه ـ ْـم َم ـ َـر ٌض ْین ُظ ـ ُـر َ
ـک نظ ـ َـر ال َم ْغ ِش ــی َعلی ـ ِـه ِم ـ َـن ال َم ـ ْـو ِت فأ ْولی ل ُه ْم؛ كســـانى كـــه ایمان
ون ِإلی ـ
ِِ
آوردهان ــد مىگوین ــد« :چرا س ــورهاى نازل نمىش ــود (ك ــه در آن فرمان جهاد باش ــد)؟! امـــا هنگامى كه
س ــوره واضح و روش ــنى ن ــازل مىگردد كه در آن س ــخنى از جنگ اس ــت ،منافقان بیمـــاردل را مىبینى
ك ــه همچون كس ــى كه در آس ــتانه مرگ قرار گرفته ب ــه تو نگاه مىكنن ــد؛ پس مرگ و نابـــودى براى آنان
سزاوارتر اس ــت!» (محمد.)20/
«در ای ــن آی ــات موضعگیریه ــای مختلـــف مؤمن ــان و منافق ــان را در براب ــر فرمـــان جهـــاد روشـــن
مىس ــازد ،و تكمیل ــى اس ــت ب ــر بحثهای ــی ك ــه درب ــاره ای ــن دو گ ــروه در آی ــات قبـــل آمـــد .نخســـت
مىفرمای ــد :مؤمن ــان پیوس ــته مىگوین ــد چرا س ــورهاى ن ــازل نمىش ــود؟! س ــورهاى كـــه در آن فرمان
جهاد باش ــد ،و تكلیف ما را در برابر دش ــمنان س ــنگدل و خونخوار و بىمنطق روشـــن سازد ،سورهاى
ك ــه آیات ــش ن ــور هدایت ب ــر قلب ما بپاش ــد و روح و جان م ــا را با فروغش روش ــن نماید .ایـــن وضع حال
مؤمن ــان راس ــتین اس ــت؛ اما منافق ــان ،هنگامى كه س ــوره محكم و اس ــتوارى نازل مىگـــردد كه در آن
نام ــى از جن ــگ و جه ــاد اس ــت ،منافقان بیم ــاردل را مىبین ــى كه همچون كس ــى كه در آســـتانه مرگ
ق ــرار گرفت ــه ب ــا نگاه ــى م ــات و مبهوت و چش ــمانى ك ــه حدق ــه آنه ــا از كار افتاده بـــه تـــو مىنگرند! از
ش ــنیدن ن ــام جن ــگ چنان وحش ــت و اضطراب س ــر تا پاى آنه ــا را فرامیگی ــرد كه نزدیك اســـت قالب
ته ــى كنن ــد! فكرش ــان از كار مىافت ــد ،س ــیاهى چش ــم از حرك ــت بازمىایس ــتد ،و همچون كســـانى كه
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نزدیك اس ــت قبض روحش ــان ش ــود نگاهى بىحركت و خیره ،بىآنكه پلکهای چش ــم بـــه هم خورد،
دارن ــد ،و ای ــن گویاترین تعبیرى اس ــت از حال منافقان ترس ــو و بزدل! .چرا برخ ــورد مؤمنان و منافقان
اینچنی ــن متف ــاوت نباش ــد در حالى كه گ ــروه اول به خاطر ایمان محكمش ــان هم به لطـــف و عنایت
و ی ــارى پ ــروردگار امیدوارن ــد ،و هم از ش ــهادت در راه او پ ــروا ندارند.
می ــدان جه ــاد ب ــراى آنه ــا می ــدان اظهار عش ــق به محب ــوب ،می ــدان ش ــرف و فضیلـــت ،میدان
ش ــكوفایى اس ــتعدادها ،و می ــدان پایدارى و مقاومت و پیروزى اس ــت و در چنی ــن میدانى ترس معنى
ن ــدارد .ام ــا براى منافقان می ــدان مرگ و نابودى و بدبختى اس ــت ،میدان شكس ــت و جدایى از لذات
دنی ــا اس ــت ،میدان ــى اس ــت تاری ــك و ظلمان ــى ،ب ــا آین ــدهاى وحش ــتناك و مبه ــم!» (مکارم شـــیرازی،
1374ش :ج،21ص     .)462
در جامعه اس ــامی کسانی هس ــتند که نمیخواهند با اس ــتکبار جهانی و مخالفان انقالب اسالمی
چالش داش ــته باش ــند ب ــا این بهانه که هزین ــه دارد!!؟ حاضر نیس ــتند به خاطر دیـ ـنداری و پایبندی
ب ــر اص ــول و مبان ــی عقیدت ــی و انقالب ــی خود هزین ــه بپردازن ــد .ای ــن در حالی اس ــت کـــه امیرالمؤمنین
َْ
َ
َ ّ
َْ َ
«ال َت ْج َت ِم ُع َعز َیم ـ ٌـه َو َو ِل َ
یم ٌه َما أنق ـ َـض ا َلن ْو َم ِل َع َزا ِئ ِـــم ال َی ْو ِم َو
عل ــی(ع) در خص ــوص راز پیروزی فرمودن ــد:
ِ
َ ْ َ َ ُّ َ َ َ َ
َ ْ َ َ ُ ُّ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ َ َ ْ ََ
یر ال ِهم ِم فش ــدوا عق ــد الم ِآز ِر و ِاطووا فض ــول الخو ِاص ِر؛ گرفت ــن تصمیمهای محکم
ک
ا
ذ
أمح ــى الظل ــم ِلت
ِ
ِ
(ب ــرای رس ــیدن به اه ــداف بزرگ ) با خوشگذرانی و س ــفرههای رنگین س ــازگار نیس ــت .چه بســـیار که
خ ــواب ش ــبانه ،تصمیمه ــای محکم روز را از می ــان برده اس ــت و تاریکیها ،خاط ــرات همتهای بلند
را از می ــان ب ــرده اس ــت .ح ــال که چنین اس ــت کمربنده ــا را محک ــم ببندی ــد  ،دامنها را بـــه کمر زنید
(آم ــاده جهاد با دش ــمن و حف ــظ حکومت الهی ش ــوید)» (نهجالبالغ ــه ،خطبه .)241
 .4-3دینداری س ــودا گرایانه :ش ــکلی از دینداری اس ــت ک ــه افراد ،تا زمانی که دیـــن آنها را به
مق ــام و منص ــب و ثروت میرس ــاند پای بن ــد به آن هس ــتند اما در جایی ک ــه دینداری ،بـــا گرفتاری و
زحمت همراه ش ــود آن را کن ــار میگذارند:
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ«و ِم ـ َـن َّالن ــاس َم ـ ْـن ْیع ُب ـ ُـد َ
َ
صاب ــه خ ٌیر ْاط َم ــأ ّن ب ـ ِـه َو إ ْن أ َ
اهَّلل َعلـ ـی َح ْر ٍف ف ــإ ْن أ َ
صاب ْتـــه ِف ْتنـــة انقل َب
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ ُّ
الد ْنی ــا َو ْالخ ـ َـر َة ذل ـ َ
ـک ُه ـ َـو ْال ُخ ْس ـ ُ
ـران ْال ُم ُ
بین؛ بعض ــى از مردم خ ــدا را تنهـــا با زبان
ـر
َعلـ ـی َو ْج ِه ـ ِـه خ ِس ـ
ِ
ِ
نک ــه (دنی ــا ب ــه آنه ــا رو كنـــد و نفع و)
مىپرس ــتند (و ایم ــان قلبیش ــان بس ــیار ضعی ــف اس ــت)؛ همی 
خی ــرى ب ــه آنان برس ــد ،حالت اطمینان پی ــدا مىكنند؛ اما ا گ ــر مصیبتى براى امتحان به آنها برســـد،
دگرگ ــون مىش ــوند (و به كف ــر رومىآورند)! (به ایـــن ترتیب) هم دنیا را از دس ــت دادهانـــد ،و هم آخرت
را؛ و ای ــن همان خس ــران و زیان آش ــكار اس ــت!» (حج.)11/
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ق ــرآن کری ــم در کنار دو گ ــروه پیروان گم ــراه و رهب ــران گمراهکننده ،از گروه س ــومى یـــاد میکند که
ضعیفاالیم ــان هس ــتند ک ــه آیه فوق آن ــان را توصیف کرده اس ــت .تعبیر ب ــه «على حـــرف» میتواند به
این معنا باش ــد که ایمان آنها بیش ــتر زبانی اس ــت و در قلبش ــان جز ن ــور ضعیف بســـیار كمرنگى از آن
نتابی ــده اس ــت و میتوان ــد اش ــاره به این باش ــد كه آنه ــا در متن ایمان و اس ــام قـــرار ندارنـــد بلكه در
كن ــار و لب ــه آنان ــد ،زیرا یك ــى از معانى«ح ــرف» لبه كوه و كناره اش ــیاء اس ــت و مىدانیم كســـانى كه در
لب ــه چی ــزى ق ــرار گرفتهاند مس ــتقر و پا بر جا نیس ــتند ،و ب ــا تكان مختصرى از مســـیر خارج مىشـــوند،
اف ــراد ضعیفاالیم ــان نی ــز با كوچكتری ــن رنجی ایمانش ــان بر باد فن ــا مىرود.
ای ــن گ ــروه دی ــن و ایم ــان را بهعن ــوان یك وس ــیله نیل ب ــه مادی ــات پذیرفتهانـــد نه بهعنـــوان یک
حقیق ــت .ابن عباس در ش ــأن نزول این آی ــه نقل کرده که گروهى از بادیهنش ــینان خدمت پیامبر(ص)
مىآمدن ــد ،ا گ ــر حال جس ــمانى آنها خوب مىش ــد ،اس ــب آنها بچه خوب ــى مىآورد ،زن آنها پســـر
مىزائی ــد و ام ــوال و چه ــار پای ــان آن ــان فزونى مىگرفت خش ــنود مىش ــدند و ب ــه اســـام و پیامبر(ص)
عقی ــده پیدا مىكردند! ،اما ا گر بیمار مىش ــدند ،همسرش ــان دخت ــر مىآورد و اموالشـــان رو به نقصان
مىگذاش ــت وسوسـ ـههاى ش ــیطانى قلبش ــان را فرا مىگرفت و به آنها مىگفت تمام ایـــن بدبختیها
ب ــه خاط ــر این آئینى اس ــت كه پذیرفتـ ـهاى و آنها ه ــم رویگردان مىش ــدند! (رک :فخـــر رازى ،بیتا:
ج ،23ص .)13ای ــن اف ــراد دی ــن را تنه ــا از دریچ ــه مناف ــع مادى خ ــود مىنگریســـتند و معیـــار و محك
حقانی ــت آن را روى آوردن دنی ــا مىپنداش ــتند ،ای ــن گ ــروه ك ــه در عص ــر و زم ــان ما نیز تعدادشـــان كم
نیس ــت ،و در ه ــر جامعـ ـهاى وج ــود دارن ــد ،ایمانى آلوده به ش ــرك و بتپرس ــتی دارند منتهـــا بت آنها
همس ــر و فرزند و مال و ثروت و گاو و گوس ــفند آنها اس ــت و بدیهى اس ــت كه چنین ایمان و اعتقادى
سسـ ـتتر از تار عنكبوت است! (رک :مکارم ش ــیرازی1374 ،ش :ج ،14ص   .)33
در توصی ــف ای ــن ش ــکل از دینداران ،که حض ــرت اباعبداهلل الحس ــین (ع) به آنها مبتـــا بود و هر
َ
َ
ألس َـــن ُتم
جامعـ ـهای ممکن اس ــت به آنها گرفتار ش ــود فرمود« :ألن ــاس عبید ألدنی ــا َو ألدین لعق علی ِ
َ
حوطون ــه م ــا َّدرت َمعایش ــهم و إذا َمحصوا بالب ــاء ُقل ُ
ألدیانون؛ م ــردم بندگان دنیا هســـتند و دین بر
َی
ِِ ِ
زب ــان آنه ــا میچرخ ــد ،ت ــا زمانی ک ــه دین زندگ ــی آنها را تأمی ــن میکن ــد در اط ــراف آن میچرخند و
ه ــرگاه ب ــه خاط ــر دینداری به ب ــا و رنجی مبتال ش ــوند تعداد آنها کم میش ــود» (مجلســـی1403 ،ق:
ج ،4ص.)383
 .5-3دیـ ـنداری ظاه ــری (س ــطحی) :ش ــکلی از دیـ ـنداری اس ــت ک ــه فرد نـــه در حـــوزه اعتقاد،
باوره ــای عمی ــق و درون ــی ش ــده دارد و ن ــه در ح ــوزه عم ــل بهمقتض ــای دی ــن عمـــل میکنـــد .بـــرای
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همهچی ــز در زندگ ــی ط ــرح و برنام ــه دارد غی ــر از معنوی ــت و الت ــزام ب ــه ش ــریعت الهی:
َ
َ
ـراب َآم َّن ــا ُق ـ ْـل َل ْم ُت ْؤ ِم ُن ــوا َو ِلک ـ ْـن ُق ُولوا َأ ْس ـ َـل ْمنا َو َل َّم ــا ْید ُخل ْالیم ـ ُ
ـــم َو إنْ
«قال ـ ِـت ْال ْع ـ ُ
ـان فی ُق ُلوب ُک ْ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ ْ ْ َْ ُ ْ َ ً
َ َ َُ َُ
ـیئا إ َّن َ
ُ ُ
ـور َر ٌ
اهَّلل َغ ُف ـ ٌ
حیم؛ عربهای بادیهنشـــین گفتند:
تطیع ــوا اهَّلل و رس ــوله ال ِیلتک ــم ِم ــن أعما ِلکم ش ـ ِ
ایم ــان آوردهایم! بگو :ش ــما ایم ــان نیاوردهاید ،ولى بگویید اس ــام آوردهایمّ ،اما هن ــوز ایمان وارد قلب
ش ــما نش ــده اس ــت! و ا گ ــر از خدا و رس ــولش اطاع ــت كنید ،چی ــزى از پ ــاداش كارهاى شـــما را فروگذار
نمىكن ــد ،خداوند ،آمرزنده مهربان اس ــت» (حج ــرات.)14/
از نظ ــر صاح ــب تفس ــیر المیزان ،این جمله مىرس ــاند ك ــه :با اینك ــه انتظار مىرفـــت ایمان داخل
در دله ــا و قلبهای ش ــما ش ــده باش ــد ،هنوز نش ــده اس ــت .ایم ــان معنایى اس ــت قائم به قلـــب و از
قبی ــل اعتق ــاد اس ــت و اس ــام معنایى اس ــت قائـــم به زب ــان و اعض ــاء ،كلمه اس ــام به معناى تســـلیم
ش ــدن و گ ــردن نهادن اس ــت .تس ــلیم ش ــدن زب ــان به این اس ــت كه ش ــهادتین را اق ــرار كند و تســـلیم
ً
ش ــدن س ــایر اعضاء به این اس ــت ك ــه هر چه خدا دس ــتور مىدهد ظاه ــرا انجام دهد ،حـــال چه اینكه
ً
ً
واقع ــا و قلب ــا اعتق ــاد به حقانی ــت آنچه زبان و عملش مىگوید داش ــته باش ــد ،و چه نداشـــته باشـــد ،و
ای ــن اس ــام آث ــارى دارد كه عب ــارت اس ــت از محترم ب ــودن جان و م ــال ،و حالل ب ــودن نـــكاح وارث او
(طباطبایی1390 ،ش :ج ،18صص491و492؛ ر.ک :مکارم ش ــیرازی1374 ،ش :ج ،22ص210؛ عروسی
حوی ــزی1415 ،ق :ج ،6ص.)3349
َ
َ
ّ
ْ
ْ
ّ
س ــپس حقیقت ایم ــان را اینگونه بیان فرموده اس ــت« :إن َما ال ُمؤ ِم ُن ـ َ
ـون ال َ
اهَّلل َو َر ُســـو ِل ِه
ذین َآم ُنوا ِب ِ
ِ
َ
َ
ُ َ ُ ُ َّ ُ
تاب ــوا َو َ
ُث ـ َّـم َل ْم ْیر ُ
جاه ُدوا بأ ْموا ِله ْم َو أ ْن ُف ِس ــه ْم فی َ
ولئك هم الص ِادق ــون؛ مؤمنان واقعى تنها
ـ
س
اهَّلل أ ِ
ـبیل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كس ــانى هس ــتند كه به خدا و رس ــولش ایمان آوردهاند ،س ــپس هرگز ش ــک و تردیدى به خود راه نداده
و ب ــا اموال و جانهای خ ــود در راه خدا جه ــاد كردهاند؛ آنها راس ــتگویانند» (احزاب.)15/
تفس ــیر ای ــن آی ــه در بخش تبیی ــن ش ــاخصهای دیـ ـنداری صادقانه مط ــرح خواهد شـــد؛ اما آیه
الزم و مل ــزوم ب ــودن ایم ــان را با عمل صالح میرس ــاند .به همین جهت در روایات عب ــارات «لیس منا»
(از م ــا نیس ــت کس ــی که  )...ف ــراوان به چش ــم میخورد .ای ــن روایات مرزبن ــدی دیـ ـنداران و مؤمنان
ص ــادق و واقع ــی را از دیـ ـنداران ظاهری و س ــطحی نش ــان میدهد .رس ــول خدا (ص) فرمـــود«َ :ل َ
یس
ً
َ
َ
ِم ّن ــا َم ــن غ ـ ّـش ُمس ـ ِـلما او َض ًّره او ما ک َره؛ از ما نیســـت کس ــی که با مس ــلمانان دغلکاری میکنـــد  ،یا به
یس ّ
او زی ــان برس ــاند یا به او نیرن ــگ زن ــد (ابنبابوی ــه1378 ،ق :ج ،2ص .)29همچنین فرمـــود«َ :ل َ
منا
َمن َی َح َّقر أالمانة َحتی َیس ـ َـتهل ُکها أذا أس ـ َـت َ
ؤدها؛ از ما نیس ــت کس ــی که امانت را بیاهمیت بشـــمارد تا
ِ
آنج ــا که آنچه به او س ــپردهاند از بین ب ــرد (مجلس ــی1403 ،ق :ج ،71ص.)172
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منا َمن َت ـ َـرک ُدنی ــاه َل َد َینه و َ َ
یس ّ
از حض ــرت رض ــا(ع) روایت ش ــده که فرمـــود«َ :ل َ
دین َـــه ُلدنیاه؛ از ما
نیس ــت آنک ــه از دنیای خ ــود را برای دین ــش و دین خود را ب ــرای دنیایش ترک گوید» (نـــوری1408 ،ق:
َ
َ
یس ّ
ج  ،8ص )223و نی ــز آن حض ــرت فرم ــود«َ :ل َ
من ــا َمن لم َی َامن جاره بوائقه ُ ؛ از ما نیســـت کســـی که
همس ــایهاش ،از ش ــر او ایمن نباش ــد» (ابنبابوی ــه1378 ،ق :ج ،2ص .)24امام صـــادق (ع) نیز فرمود:
َ
َ َ
َ
َ ََ
َ َ
ـن ِش ـ َ
ـال ِب ِل َس ــا ِن ِ ه َو خالف َنا ِفی أ ْع َما ِل َنا َو آث ِارنا؛ ش ــیعه ما نیس ــت آنکـــه به زبان ،دم
ـیع ِت َنا َم ْن ق ـ 
ـس ِم ـ ْ 
«لی ـ َ 
(از تش ــیع) زن ــد اما در عمل خ ــاف اعمال و کردار ما رفت ــار کند» (حر عامل ــی1409 ،ق :ج ،15ص.)247
 .6-3دیـ ـنداری حقیق ــی و صادقانه :صدق از جمله صفات الهی اس ــت که به انبیاء بزرگ(ع) نیز
نس ــبت داده ش ــده اس ــت« :و َو َه ْبنا َل ُه ْم ِم ـ ْـن َر ْح َم ِتنا َو َج َع ْلنا َل ُه ْم ِلس ـ َ
ـان ِص ْد ٍق َع ِلیـــا؛ و از رحمت خود
ب ــه آن ــان عطا كردی ــم؛ و براى آنها ن ــام نیك و مقام برجس ــتهاى (در می ــان همه امتهـــا) قراردادیم!»
َ ْ
ْ
ـماع َیل إ َّن ُـــه َ
ْ
َ ُْْ
صادق ال َو ْع ِد
کان ِ
(مری ــم )50/و درباره حضرت اس ــماعیل(ع) فرمود« :و اذ کر ِفی ال ِک ِ
تاب ِإس ـ ِ ِ
ً َ ً
َو َ
کان َر ُس ــوال ن ِب ّی ــا؛ و در این كتاب (آس ــمانى) از اس ــماعیل (نیز) یاد كن ،ك ــه او در وعدههایش صادق،
ُْ
و رس ــول و پیامب ــرى (بزرگ) ب ــود!» (مریم )54/و ادری ــس(ع) ،پیامبر صدیق لقب گرفته اســـت«َ :واذ ك ْر
ً َ
ریس إ َّن ـ ُـه َك َ
ِف ــی ْال ِك َت ــاب إ ْد َ
ان ِص ّدیقا ن ِبیا؛ و در این كتاب ،از ادریس (نیز) یاد كن ،او بســـیار راســـتگو و
ِ
ِ ِ
پیامب ــر (بزرگ ــى) بود» (مری ــم .)56/آنان که ه ــم در حوزه تفکر ،اندیش ــه و جهانبینـــی (عقل نظری) و
ه ــم در حیط ــه رفت ــار ،عمل و س ــبک زندگی(عقل عملی) ،رویک ــرد توحیدی و معنوی داشـــتند و میان
ح ــرف و عمل و ظاهر و باط ــن آنان یکرنگی و یکس ــانی حا کم بود.
یقی ــن در ح ــوزه جهانبین ــی و اعتق ــادات ،الت ــزام ب ــه ل ــوازم ایم ــان در ح ــوزه اخـــاق و ســـرانجام
پایبن ــدی ب ــه ش ــریعت در ح ــوزه رفت ــار ش ــاخصهای دیـ ـنداری و ایمان صادقانه اســـت .دیـــنداران
ص ــادق و مؤمن ــان حقیق ــی ،رواب ــط می ــان خود ب ــا خال ــق متع ــال ،خویش ــتن ،خانـــواده ،همنوعان و
محی ــط زیس ــت را بر پای ــه دین و به رن ــگ خدا رق ــم میزنند .هم در ح ــوزه عقل نظـــری موحدند و هم
در ح ــوزه عق ــل عمل ــی .اعتقاد ب ــه توحید و ایم ــان قلبی ،مانن ــد مایع ــی حیاتبخش در شـــریانهای
مختل ــف زندگ ــی ف ــردی و اجتماعی آنها جری ــان دارد .آنه ــا زنده به حی ــات طیبهاند که ایمـــان را با
عم ــل درآمیختهاند (نح ــل.)97/
 .1-6-3در حـــوزه عقـــل نظـــری :دیـ ـنداران ص ــادق و مؤمن ــان حقیق ــی در عرصـــه اعتقـــادات و
جهانبین ــی ،از ایم ــان صادقانه و آ گاهانه برخوردارند ب ــدون اینکه دچار تردید ش ــوند«.إ َّن َما ْال ُم ْؤ ِم ُن َ
ون
ِ
َّ
ـاهَّلل َو َر ُس ــو ِل ِه ُث َّم َل ـ ْـم ْیر ُ
تابوا؛ مؤمنان واقعى تنها كس ــانى هس ــتند كه به خدا و رســـولش
الذی ـ َـن َآم ُن ــوا ِب ـ ِ
ایم ــان آوردهان ــد ،س ــپس هرگز ش ــک و تردی ــدى ب ــه خ ــود راه نمیدهن ــد» (حج ــرات .)15/در روایات
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ََ ٌ
نی ــز درخواس ــت چنی ــن ایمان ــی از خ ــدای متعال توصیه ش ــده اس ــت .امام ص ــادق(ع) فرمـــود« :ثلث
َ َ َ َ
َّ ُ َ ّ َ َ ُ
ُ ُ
ْ َ
َ
َ ْ َْ
م ِإ ِنی أ ْســـأل َك
ان ِإذا أ ْص َب َح یقول -الله 
اهَّلل(ص) ك
َت َن َاس ــخ َها الن ِبی ـ ُـاء ِم ْن َآد َم(ع) َح ّتى َو َصل َن ِإلى َر ُس ـ
ـول ِ
ِ
َ
ً َ َّ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ
َْ
ً
یص ُیب ِن ــی إ ّل َم ــا َك َت ْب َت ِل ــی َو َر ِّض ِنی ب َما َق َس ْ
ـــم َت ِلی؛
ل
ِإ َیمان ــا ُت َب ِاش ـ ُـر ِب ـ ِـه قل ِب ــی َو ِیقینا حت ــى أعلم أن ــه
ِ
ِ
ِ
س ــه چیز اس ــت که انبی ــاء(ع) آنها را از حض ــرت آدم(ع) گرفته و به پیامبر اس ــام(ص) رســـاندهاند ،آن
یک ــرد :خدایا ،به م ــن ایمانی عنای ــت فرما که بـــا قلبم قرین
حض ــرت هم ــواره به هن ــگام صبح عرض م 
گ ــردد و یقین ــی عط ــا فرما ت ــا آنجا ک ــه بدانم هیچ رن ــج و بالیی ب ــه من نمیرس ــد مگر آنچـــه را برای من
نوش ــتهای و ب ــه آنچه روزیم ک ــردهای راضی گ ــردان» (کلین ــی1407 ،ق :ج ،2ص.)524
ق ــرآن کری ــم بع ــد از اینکه ادع ــای ایم ــان را از برخ ــی از مدعیان نف ــی میکند (حجـــرات )14/ایمان
ْ ْ ُ َ َ
َّ
ُ
ـون ّال َ
اهَّلل َو َر ُســـو ِل ِه ث َّم
مؤمن ــان راس ــتین را اینگون ــه توصیف فرموده اس ــت«ِ :إن َم ــا ال ُمؤ ِمن ـ
ذین َآم ُن ــوا ِب ِ
َ ُ َ
ُ َ ُ ُ َّ ُ
ْ َ َْ ُ
َ ْ ْ ُ َ
ْ
ْ
َ
الص ِادقون؛ مؤمنـــان واقعى تنها
ولئك ه ــم
اهَّلل أ ِ
ـبیل ِ
ل ــم یرتاب ــوا و جاه ــدوا ِبأموا ِل ِهم و أنف ِس ـ ِـهم فـ ـی س ـ ِ
كس ــانى هس ــتند كه به خدا و رس ــولش ایمان آوردهاند ،س ــپس هرگز ش ــک و تردیدى به خود راه نداده
و ب ــا ام ــوال و جانهای خ ــود در راه خدا جه ــاد كردهاند؛ آنها راس ــتگویانند» (حج ــرات.)15/
«ایمان همان تصدیق قلب نس ــبت به خدای متعال و رس ــول اوس ــت ،تصدیقی که تردید و شـــک
در آن راه ن ــدارد؛ تصدی ــق مطمئ ــن و ثابت و یقینی که تزلزل و اضطراب در آن نیس ــت ،وسوســـه در آن
رخن ــه نمیکن ــد» (س ــید ب ــن قط ــب1412 ،ق :ج ،6ص .)3349ای ــن هم ــان دیانت و ایمانی اســـت که
عملگرای ــی از آن جدا نمیش ــود.
با عنایت به آیه فوق ،نخس ــتین نش ــانه ایمان عدم تردید و دو دلى در مس ــیر اس ــام اســـت ،نشانه
دوم جه ــاد ب ــا ام ــوال ،و نش ــانه س ــوم ك ــه از هم ــه برتر اس ــت جهاد ب ــا انف ــس (جانها) اســـت .به این
ترتیب اس ــام به س ــراغ روشـ ـنترین نش ــانهها رفته اس ــت :ایس ــتادگى و ثبات قدم ،و عدم شك و تردید
از یکس ــو ،و ایث ــار م ــال و ج ــان از س ــوى دیگر .چگون ــه ممكن اس ــت ایمان در قلب راســـخ نباشـــد در
حال ــى ك ــه انس ــان از بذل م ــال و ج ــان در راه محب ــوب مضایقه نمىكن ــد .ل ــذا در پایان آیـــه مىافزاید:
«چنی ــن كس ــانى راسـ ـتگو هس ــتند» و روح ایمان در وجودش ــان م ــوج مىزند .ای ــن معیـــار را كه قرآن
ب ــراى ش ــناخت «مؤمنان راس ــتین» از «درو غگویـــان متظاهر به اس ــام» بیان كرده ،منحصـــر به فقراى
طایفه بنى اس ــد نیس ــت ،معیارى اس ــت روش ــن و گویا براى هر عصر و زمان ،براى جداســـازى مؤمنان
واقعى از مدعیان دروغین ،و براى نش ــان دادن ارزش ادعاى كس ــانى كه همهجا دم از اســـام مىزنند
و خ ــود را طلب ــكار پیامب ــر (ص) مىدانن ــد ول ــى در عم ــل آنه ــا کمتری ــن نش ــانهاى از ایمـــان و اســـام
دی ــده نمىش ــود .در مقابل ،كس ــانى هس ــتند ك ــه نهتنها ادعای ــى ندارند ،بلك ــه همواره خـــود را مقصر
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مىش ــمردند و در عی ــن ح ــال در می ــدان ایثار و ف ــدا كارى از همه پیش ــگامترند .ا گر این معیـــار قرآنى را
ب ــراى س ــنجش مؤمن ــان واقعى ب ــه كار بریم معلوم نیس ــت از انب ــوه میلیونها میلیون مدعیان اســـام
چ ــه اندازه مؤمن واقعى هس ــتند ،و چه مقدار مس ــلمان ظاهرى؟! (مکارم ش ــیرازی1374 ،ش :ج،22
ص ــص212و213؛ رک :طباطبای ــی1390 ،ش :ج ،18صص493و.)494
دیـ ـنداری صادقان ــه ،درون ــی ش ــده (ن ــه ظاه ــری) و ثابت ،بر آم ــده از آ گاه ــی و معرفتی اســـت که
طوف ــان ح ــوادث و دش ــواریها و ش ــبهات علمی و ش ــهوتهای عمل ــی نمیتواند آن را متزلزل ســـازد.
َ ُ َ َّ
ْ
َّ َّ َ ُ َ ُّ َ ُ ُ َّ ْ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ
ُ
ُ
یه ُم ال َمال ِئك ــة أال َتخافوا َو ال َت ْح َزنوا
َخداون ــد میفرمای َــد«ِ :إن الذین قالوا ربنا اهَّلل ثم اس ــتقاموا تتنزل عل ِ
َو أ ْبش ـ ُـروا ب ْال َج َّن ــة ّالتـ ـی ُك ْن ُت ـ ْـم ُت َ
وع ـ ُـد َ
ون؛ بهیقین كس ــانى كه گفتند :پ ــروردگار ما خداوند یگانه اســـت!
ِ
ِ
ِ
س ــپس اس ــتقامت كردند ،فرش ــتگان بر آنان نازل مىش ــوند كه :نترسید و غمگین مباشـــید ،و بشارت
ب ــاد بر ش ــما به آن بهش ــتى كه به ش ــما وعده داده ش ــده اس ــت!» (فصل ــت30/؛ و ر.ک :احقاف.)13/
ای ــن آی ــه در حقیق ــت همه نیكىه ــا و صفات برجس ــته را در بر دارد ،نخس ــت دل به خدا بســـتن و
ایم ــان محكم به او پیدا كردن ،س ــپس تمام زندگى را به رنگ ایم ــان درآوردن و در محور آن قرار دادن.
بس ــیارند كس ــانى ك ــه دم از عش ــق ب ــه اهَّلل مىزنند ول ــى در عرصه عم ــل ،اس ــتقامت الزم را ندارند،
آن ــگاه ک ــه در براب ــر طوفان ش ــهوات ق ــرار مىگیرند با ایم ــان وداع كرده ،و در عمل مشـــرك مىشـــوند ،و
هنگام ــى ك ــه منافعش ــان به خط ــر مىافتد هم ــان ایمان ضعی ــف و مختص ــر را نیز از دســـت مىدهند.
عل ــى (ع) در خطبـ ـه  176نهجالبالغ ــه در مقـــام تفس ــیر ای ــن آی ــه مىفرمای ــد« :و قـــد قلتـــم ربنـــا اهَّلل،
فاس ــتقیموا عل ــى كتابه و عل ــى منهاج امره و على الطریق ــة الصالحة من عبادته ،ث ــم ال تمرقوا منها ،و ال
تبتدع ــوا فیها ،و ال تخالفوا عنها :ش ــما گفتید پروردگار ما اهَّلل اس ــت ا كنون بر س ــر این ســـخن پایمردى
كنی ــد ،ب ــر انج ــام دس ــتورهاى كت ــاب او ،و در راهى كه فرم ــان داده ،و در طریق پرســـتش شایســـته او،
اس ــتقامت ب ــه خ ــرج دهی ــد ،از دایره فرمانش خ ــارج نش ــوید ،در آئین او بدع ــت مگذاریـــد و هرگز با آن
مخالف ــت نكنید» (م ــکارم ش ــیرازی1374 ،ش :ج ،20ص.)271
فضای ــل اخالقی متناس ــب ب ــا جهانبینی صادقانه .نش ــانه درونی ش ــدن دین ،آراســـتگی به فضایل
اخالقی و ملکات نفس ــانی اس ــت .
 .2-6-3در حـــوزه عقـــل عملـــی :دینداران ص ــادق ،صداقت در ایم ــان را به عرصه زندگی ســـرایت
میدهن ــد ،دی ــن در مت ــن زندگی آنها مش ــهود و برجس ــته اس ــت .ق ــرآن در توصیف مؤمنـــان حقیقی
ُ
َ ُ َ
ْ َ َْ ُ
َ ُ ُ َّ
الص ِاد ُق َ
َ
ْ
ْ
َ
ون؛ و با اموال و جانهای
ولئک هم
اهَّلل أ ِ
ـبیل ِ
میفرماید« :و جاهدوا ِبأموا ِل ِهم و أنف ِس ـ ِـهم فی س ـ ِ
خ ــود در راه خ ــدا جهاد كردهان ــد آنها راس ــتگویانند» (حجرات .)15/ای ــن یعنی التزام عملـــی به لوازم
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ایم ــان و دیـ ـنداری در باالتری ــن س ــطح آنکه بذل جان اس ــت .چ ــرا که ایم ــان تثبیت شـــده در قلب،
از عم ــل صال ــح تفکیکناپذی ــر اس ــت .راز ای ــن مه ــم آن اس ــت که ب ــه تعبیر برخی مفســـران ،آنـــگاه که
قل ــب ،ح ــاوت ایمان را چش ــید و ب ــه آن اطمینان حاصل نم ــود حقیقت این ایم ــان ،در زندگی واقعی
نی ــز تجل ــی پی ــدا میکند؛ بی ــن باط ــن او و ظاهر زندگـ ـیاش وح ــدت و هماهنگی ایجاد شـــود .انســـان
برخ ــوردار از ایم ــان حقیق ــی و دیانت صادقانه ،نمیتوان ــد مباینت و ناهماهنگی بی ــن درون و بیرون را
تحم ــل کن ــد زی ــرا ای ــن ناهماهنگ ــی او را آزار میدهد .به همی ــن جهت با م ــال و جان به جهـــاد در راه
خ ــدا اق ــدام میکن ــد و این اق ــدام یک امر ذات ــی برای نفس انس ــان مؤمن اس ــت ک ــه میخواهد تجلی
اث ــر وضع ــی ایمان قلبی خ ــود را در زندگ ــی واقع ــی و در جامعه ببیند (عروس ــی حوی ــزی1415 ،ق :ج،6
ص .)3349ام ــام صادق(ع) ش ــرط ش ــیعه بودن صادقانه و حقیق ــی را هماهنگی زبان و قلب دانســـته
ُ
ـیع ُت َنا َم ـ ْـن َو َاف َق َنا ب ِل َس ــا ِن ِه َو َق ْلب ـ ِـه َو َّات َب َع َآث َار َن ــا َو َع ِم ـ َـل ب َأ ْع َما ِل َنا أ َول ِئ َك ِش َ
و فرمودن ــد«َ :و َل ِك ـ ْـن ِش ـ َ
ـــیع ُت َنا؛
ِ
ِ
ِ
ش ــیعه ما کس ــی اس ــت که در زبان و قلب با ما هماهنگ اس ــت و مطابق س ــیره ما عمل میکند اینها
ش ــیعیان (صادق و راس ــتین) ما هس ــتند» (حر عامل ــی1409 ،ق :ج ،15ص.)247
ایم ــان و دیـ ـنداری صادقان ــه و حقیق ــی ،باع ــث میش ــود تا ف ــرد عالوه بر ت ــاش در آراســـتن خود
ب ــه فضای ــل اخالق ــی و عمل به ش ــریعت ،مس ــئولیت خ ــود در براب ــر خان ــواده را فراموش نمیکنـــد؛ زیرا
ً
ُ َْ ُ ُ َ ُ
خداون ــد ام ــر فرمود تا به تربیت دینی خانواده عنایت ویژه داش ــته باش ــد« :ق ــوا أنف َس ــک ْم َو أ ْهلیک ْم نارا
ْ
َو ُق ُ
ود َه ــا َّالن ـ ُ
ـاس َو ال ِحج ـ َـارة ؛ (اى كس ــانى ك ــه ایمان آوردهای ــد) خود و خان ــواده خویش را از آتشـــى كه
هیزم آن انس ــانها و سنگهاس ــت نگ ــه داری ــد» (تحریم.)6/
ََ
َ ْ َُ َ ْ ً َ ْ ُ َُُْ َ َ ْ َُ
َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َّ
همچنی ــن فرم ــود« :و أمر أهل ــک ِب
عاقبة
ـاة َو ْاص َط ِب ـ ْـر علیها ال نس ــئلک ِرزقا نحـــن نرزقـــک و ال ِ
الص ـ ِ
َْ
ِل ّلتق ــوی؛ خان ــواده خ ــود را ب ــه نم ــاز فرم ــان ده؛ و بر انجام آن ش ــكیبا ب ــاش! از ت ــو روزى نمىخواهیم؛
(بلك ــه) م ــا به ت ــو روزى مىدهی ــم؛ و عاقب ــت نیك براى تقواس ــت!» (ط ــه.)132/
دیـ ـنداران ص ــادق ،در عرص ــه کن ــش اجتماع ــی ،جهاد و ت ــاش در راه خ ــدا را با مـــال و جان خود
َ
ُ
َ
َ ُ ُ َّ
فرام ــوش نمیکنن ــد«َ :و َ
الص ِاد ُق َ
جاه ُدوا بأ ْموا ِله ْم َو أ ْن ُف ِس ــه ْم فی َ
ـــون؛ و با اموال و
ولئک هم
ـ
س
اهَّلل أ ِ
ـبیل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
جانهای خ ــود در راه خدا جه ــاد كردهاند؛ آنهـــا راس ــتگویانند» (حجرات.)15/
در عرصه سیاست ،کار ،اقتصاد و فرهنگ ،تسلیم فرمان خدا هستند و روزمرهگی آنها را از خدا غافل
َ َّ
َ ٌ َ ُْ
ْ َ ٌَ ََ َ ٌ َ ْ ْ
َّ
الل َو إ َقام َّ
الص َل ِة َو إ َیت ِاء ال ـ َّـز َك ِاة َیخ ُاف َ
ون ْیو ًما َت َتقل ُب
یهم ِتجارة ول بیع عن ِذ ك ـ ِـر ِ ِ ِ
ِ
نمیس ــازد«ِ :رج ـ َـال ل تل ِه ِ
ُُْ ُ ْ
ـوب َوال ْب َص ـ ُـار؛ مردانى كه نه تجارت و نه معاملهاى آنان را از یاد خدا و برپاداشـــتن نماز و اداى
ِفی ـ ِـه القل ـ
زكات غافل نمىكند؛ آنها از روزى مىترس ــند كه در آن ،دلها و چشـ ـمها زیر و رو مىشود» (نور.)37 /
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در دف ــاع از دی ــن و حرک ــت در مس ــیر پارس ــا ،ثابتقدمان ــد« :إ َّن َّالذی ـ َـن قالوا َر ُّب َنـــا ُ
اهَّلل ُث َّم َ
اســـتقاموا
َ ِ
َ َ َ
َ َ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ ّ
َ َ ّ
ُ
َ
َ
ُ
حزنوا َوأ ِبش ــروا ِب
الج ّن ِة الت ــی كنتم توعدون؛ بهیقین كســـانى كه
المال ِئكة أل َتخاف ــوا َوال ت
یه ــم
تتن ــزل عل ِ
گفتن ــد :پروردگار ما خداوند یگانه اس ــت! ســـپس اس ــتقامت كردند ،فرش ــتگان بر آنان نازل مىشـــوند
ك ــه :نترس ــید و غمگی ــن مباش ــید ،و بش ــارت باد بر ش ــما ب ــه آن بهش ــتى كه به ش ــما وعده داده شـــده
اس ــت!» (فصلت.)30/
در جریانه ــای اجتماع ــی و سیاس ــی ،پی ــرو مکت ــب جام ــع پیش ــوای ع ــادل و مشـــروع و در خـــط
ُ َ َ
َّ ْ ْ ُ َ َّ
َ ْ ْ
َ
ُ
ـــم یذ َه ُبوا َح ّتى
عل
جام ٍ 
والیتان ــد«ِ :إن َم ــا ال ُمؤ ِمن ـ
اهَّلل َو َر ُس ــو ِل ِه َو ِإذا كان ــوا َم َعه على أ ْم ـ ٍـر ِ
ـون الذی ـ َـن َآم ُنوا ِب ِ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َْ ُ ُ َ
َ َ
ون باهَّلل َو َر ُسوله َفإ َذا ْاس َـــتأ َذ ُن َ
ذین ْیس ـ َـتأذ ُن َون َ
ذین ْیؤ ِم ُن َ
وك ِل َب ْ
ولئ َك ّال َ
وه إ َّن ّال َ
ْ
ض َشأ ِن ِه ْم فأذ ْن
ع
أ
ك
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
یس ــتأ ِذن ِ
ِ
َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ
اهَّلل غف ٌور َرحیم؛ مؤمنان واقعى كس ــانى هســـتند كـــه به خدا و
ِلم ــن ِش ــئت ِمنهم و اس ــتغ ِفر له ــم اهَّلل ِإن
رس ــولش ایم ــان آوردهان ــد و هنگامى ك ــه در كار مهمی با او باشـــند ،بىاجازه او جایى نمىروند؛ كســـانى
ك ــه از ت ــو اجـــازه مىگیرند ،بهراس ــتی به خ ــدا و پیامبـــرش ایمـــان آوردهاند! در ایـــن صورت ،هـــرگاه براى
بعض ــى كاره ــاى مه ــم خ ــود از تو اج ــازه بخواهند ،بـــه هر یـــك از آنان كـــه مىخواهى (و صـــاح مىبینى)
اج ــازه ده ،و برایش ــان از خ ــدا آم ــرزش بخواه كـــه خداوند آمرزنـــده و مهربان اســـت!» (نور.)62/
بر اس ــاس تفس ــیر نورالثقلین ،این آیه در مورد حنظلة بن أبى عیاش نازل ش ــده است كه در همان
ش ــب كه ف ــرداى آن جنگ احد در گرفت ،مىخواس ــت عروس ــى كن ــد ،پیامبر(ص) با اصحـــاب و یاران
مش ــغول ب ــه مش ــورت درباره جنگ ب ــود ،وی نزد پیامب ــر(ص) آمد و عرضه داش ــت كه ا گـــر پیامبر(ص)
به او اجازه دهد آن ش ــب را نزد همس ــر خ ــود بماند ،پیامبر(ص) به او اج ــازه داد .صبحگاهان بهقدری
براى ش ــركت در جهاد عجله داش ــت كه موفق به انجام غس ــل نش ــد ،با همان حـــال وارد صحنه كارزار
گردید و س ــرانجام به ش ــهادت رس ــید .پیامبر(ص) درباره او فرمود :فرش ــتگان را دیدم كه حنظله را در
میان آس ــمان و زمین غس ــل مىدهند! بع ــد از این حادثه ،حنظل ــه بهعنوان غســـیل المالئكه نامیده
شد (عروس ــی حویزی1415 ،ق :ج ،3ص.)628
در ش ــأن ن ــزول دیگرى آمده اس ــت كه ایـــن آیه در خصوص داس ــتان جن ــگ خندق نـــازل گردید،
پیامب ــر (ص) ب ــا انبوه مس ــلمانان با س ــرعت مش ــغول كن ــدن خندق در اط ــراف مدینه بودنـــد؛ گروهى
از منافقی ــن بهظاه ــر در ص ــف آنه ــا حاضر ش ــدند ول ــى كمت ــر كار میکردند ،و تا چشـــم مســـلمانان را
غاف ــل مىدیدن ــد ب ــدون اج ــازه گرفت ــن از پیامب ــر (ص) آهس ــته ب ــه خانههاى خ ــود بر میگشـــتند ،اما
مس ــلمانان واقعی و راس ــتین ،هرگاه مش ــكلى پیدا مىكردند نزد پیامبر (ص) آمده اجازه مىخواســـتند
و بهمح ــض اینك ــه كار خ ــود را انج ــام مىدادند بازگش ــته و به حف ــر خندق ادام ــه مىدادند ،تـــا از این
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كار خی ــر و مه ــم عق ــب نمانن ــد ،آیه فوق گ ــروه اول را مذم ــت و گروه دوم را س ــتایش مىكند (ســـید بن
قط ــب1412 ،ق :ج ،4ص.)2543
منظ ــور از «ام ــر جام ــع» در آی ــه م ــورد بح ــث ،هر كار مهمى اس ــت ك ــه اجتم ــاع مـــردم در آن الزم و
تع ــاون و همکاریش ــان ض ــرورت دارد ،خ ــواه مس ــاله مه ــم مش ــورتى باش ــد ،خ ــواه مطلبـــى پیرامون
جه ــاد و مب ــارزه ب ــا دش ــمن ،و خ ــواه نم ــاز جمع ــه در ش ــرایط فوقالع ــاده ،و مانن ــد آن ،بنابرایـــن ا گـــر
مىبینی ــم بعض ــى از مفس ــران آن را بهخصوص مش ــورت ،ی ــا خصوص مس ــاله جهاد ،یا خصـــوص نماز
جمع ــه ی ــا نم ــاز عی ــد تفس ــیر كردهاند بای ــد گف ــت :تنها بخش ــى از معن ــى آی ــه را منعكس ســـاختهاند و
ش ــأن نزوله ــای گذش ــته نی ــز مصداقهای ــی از ای ــن حكم كل ــى هس ــتند .در حقیقت این یك دســـتور
انضباط ــى اس ــت ك ــه هی ــچ جمعی ــت و گ ــروه متش ــكل و منس ــجمی نمىتواند نس ــبت بـــه آن بیاعتنا
باش ــد ،چ ــرا كه در اینگون ــه مواقع گاه ــى حتى غیبت یك ف ــرد گران تمام مىش ــود و به هـــدف نهایى
ً
آس ــیب مىرس ــاند ،مخصوص ــا ا گر رئی ــس جمعیت ،فرس ــتاده پ ــروردگار و پیامب ــر خدا و رهبـــر روحانى
ناف ــذ االمر باش ــد (م ــکارم ش ــیرازی1374 ،ش :ج ،1ص.)563
ُ ُ ُ َْ
َ َ َّ
همچنی ــن در وص ــف حواری ــون عیس ــی (ع) آم ــده اس ــت« :یا أیه ــا الذی ـ َـن َآمن ــوا کونـــوا أن َ
اهَّلل
صـــار ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ َ ْ َْ
اهَّلل ق ـ َـال ْال َحوار َ
قال َ
یون َن ْح ـ ُـن أ ْن ُ
اهَّلل ف َآم َن ْت
ـی
ـ
ل
إ
صاری
ن
واریین م ــن أ
عیس ــی ْاب ـ ُـن َم ْری ـ َـم ِلل َح
کم ــا
صـــار ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ
َ ٌ َ َ ْ َ َّ
َ ٌ
َ ُ
َ
َ ََ ْ
ظاه َ
رین؛ اى
طا ِئف ــة ِم ـ ْـن َبنی ِإ ْس ــرائیل َو کف ـ َـرت طا ِئف ــة فأیدنا الذی ـ َـن َآم ُنوا علـ ـی عد ّ ِو ِه ـ ْـم فأ ْص َب ُحـــوا ِ
كس ــانى ك ــه ایم ــان آوردهاید! ی ــاوران خدا باش ــید همانگونه كه عیس ــى ب ــن مریم به حواریـــون گفت:
چ ــه كس ــانى در راه خ ــدا یاوران م ــن هس ــتند؟! حواریون گفتن ــد :ما ی ــاوران خداییم .در ایـــن هنگام
گروه ــى از بنیاس ــرائیل ایمان آوردند و گروهى كافر ش ــدند؛ ما كس ــانى را كه ایم ــان آورده بودند در برابر
دشمنانش ــان تأیی ــد كردی ــم و س ــرانجام بر آنان پی ــروز ش ــدند» (صف.)14/
ب ــر اس ــاس این آی ــه ،یاری رس ــاندن به عیس ــی(ع) همان یاری رس ــاندن به خداســـت .کســـانی که
ب ــه ی ــاری امام زمان(عج) و نایبان عام ایش ــان ش ــتافته و حالل و ح ــرام خدا را از فقیهان پارســـا و عادل
اتخ ــاذ ک ــرده و تحت والی ــت و حا کمیت آن ــان روزگار میگذرانن ــد میتوانند در جرگه دیـــنداران صادق
و مؤمن ــان حقیق ــی ق ــرار گیرند این گ ــروه از مؤمنان ،همانها هس ــتند ک ــه در ادعای ایمـــان و دیانت،
صادقاند« :اولئ ـ َ
الصادق ــون» (حجرات.)15/
ـک ُهم
ِ
 .3-6-3الگ ــوی ایم ــان و دینداری صادقانـــه :گرچه پیامبر اعظم(ص) و حضـــرات معصومین(ع)
جملگ ــی الگ ــوی تمامعی ــار و انس ــان کامل در عرص ــه ایم ــان صادقانه و دیـ ـنداری حقیقی هســـتند اما
فق ــط به پرت ــوی از جلوههای رفتاری امیرالمؤمنین علی(ع) اشـــارتی میشـــود .آن حضرت ،چه در عرصه
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عق ــل نظ ــری و ایمان و چ ــه در عرصه عقل عملی ،آراس ــتگی به فضائ ــل اخالقی و چـــه در عرصه عمل به
جوان ــح و ج ــوارح در رفتاره ــای ف ــردی و اجتماعی یک الگوی تمامعیار اســـت .به همیـــن دلیل حضرت
ختمیمرتب ــت فرم ــودَ :علی َم َع ْال َح ـ ّـق َو ْال َح ُّق َم ـ َـع َعلی ُید ُور َح ُیث َم ــا َد َار؛ علی با ّ
حق اســـت و حق با علی
ِ
ِ
ِ
اس ــت ،ه ــر جا علی باش ــد ،حق هم آنجاس ــت (مجلس ــی1403 ،ق :ج ،28ص 368و ر.ک :همـــان :ج،31
ص376؛ طوسی1414 ،ق548 :؛ ترمذی1403 ،ق :ج ،5ص633؛ ابن شهرآشوب1379 ،ق :ج ،3ص.)62
َ
ََْ
َ ْ
ََ
ـــن أ ِبی َطا ِل ٍب
فخرالدی ــن رازى ،مفس ــر ش ــهیر اهل س ــنت میگوید« :وم ـ ِـن اقتدى ِفی ِد ِین ـ ِـه ِبع ِلی ب ِ
ََ
فق ـ ِـد ْاه َت ـ َـدى؛ هرك ــس در دین ــش ب ــه على ب ــن أبىطال ــب(ع) اقت ــدا كند ،بهراس ــتی كه هدایت شـــده
َّ
َ ْ َ
اس ــت .دلیل بر این مطلب این س ــخن رس ــول خدا(ص) اس ــت كه فرم ــود« :الل ُه ـ َّـم أ ِد ِر ال َح ّـــق َم َع َع ِلی
ُ
َحی ــث َد َار؛ خدای ــا ح ــق را ب ــر مدار على بگ ــردان ،هر جا كه او باش ــد» (فخ ــر رازی ،بیتـــا :ج ،1ص.)168
در عرص ــه عق ــل نظری و ایمان ،ب ــه مرتبهای باریافته بود که چش ــمان او به غیب جهـــان راه یافته
َ ْ ُ َ ْ
ً
ـف ال ِغ َط ـ ُـاء َم ــا ْاز َد ْد ُت ِیقین ــا؛ ا گ ــر پرده عال ــم غیب کن ــار رود بر یقیـــن من چیزی
و میفرم ــود« :ل ــو ك ِش ـ 
اف ــزوده نمیش ــود» (مجلس ــی1403 ،ق :ج ،84ص .)304ب ــه همی ــن جهت آن حضرت ،بـــا علم یقینی
َ
َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َّ َ َ
َ ُ ْ
ـــس ِبال َم ْو ِت ِم َن
اهَّلل ل ْب ـ ُـن أ ِبی َطا ِل ٍب آن
ب ــه حیات پ ــس از مرگ میفرم ــود« :هیهات بعد اللتی ــا و ال ِتی و ِ
ُ
ّ ْ
الطف ـ ِـل ِب َث ـ ْـدی أ ِّم ـ ِـه؛ پ ــس از آن همه جبهه و جهاد ب ــه خدا س ــوگند ،فرزند ابوطالب با مـــرگ مأنوستر
ِ
از كودك به س ــینه مادر اس ــت» (نهجالبالغ ــه ،خطبه .)5
ا گر حیات سراس ــر ش ــکوه و عظمت موالی متقیان علی(ع) را به س ــه دوره عصر پیامبر(ص) ،دوران
بیس ــت و پن ــج س ــال س ــکوت و دوران خالفت ظاهری تقس ــیم کنی ــم ،جلوههای دیـــنداری صادقانه
و ایم ــان ثاب ــت ،در هر س ــه مرحله م ــوج میزن ــد .آنگاه که رس ــول خ ــدا(ص) در صدر هدایـــت معنوی
و سیاس ــی جامع ــه ب ــود «جه ــاد ش ــجاعانه و خالصان ــه» را در رکاب پیامب ــر(ص) برگزیـــده بـــود؛ در عصر
س ــکوت و عزلت که خلفا بر مس ــند قدرت تکیه زده بودند «صبر و ش ــکیبایی» در راه خدا و حراســـت از
وحدت اس ــامی را در دس ــتور کار خود قرار داده خود را وقف رس ــیدگی به امور مردم و تربیت شـــا گردان
برجس ــته و مش ــورت خیرخواهانه ب ــه خلفا کرده ب ــود و در عرصه حا کمیت و قدرت سیاســـی «عدالت»
را پیش ــه خود س ــاخته ب ــود .بنابر این علی(ع) را میتوان در س ــه کلی ــدواژه جهاد ،شـــکیبایی و عدالت
ش ــناخت ک ــه با انگیزه اله ــی و معنوی آمیخته ش ــده و اث ــری از خودخواهی و دنیاطلبـــی در آن نبود.
ایم ــان عل ــی(ع) از جنس دینداری حقیق ــی ،صادقانه و اس ــتوار بود که جان برکـــف در راه اعتالی
آن از هرگون ــه جهاد و تالش ــی دری ــغ نمیورزید .بین  37-27س ــالگی در دوران  9ســـاله حکومت نبوی
در مدین ــه ،در 80نب ــرد نظامی ،علی م ــرد میدانها بود (کمپان ــی1363 ،ش.)33 :
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در  25س ــال س ــکوت ،وقف خداس ــت :فرمود ترسیدم بین مس ــلمانان تفرقه ایجاد شود ،اردوکشی
خیابانی راه نیانداخت.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ً
ّ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ«ف َس ـ َـد ْل ُت ُد َونه ــا َث ْوباَ ،و َط َو ُ
یت ع ْنها كش ــحاَ ،و َط ِفق ُت ا ْرتأى َ
بین ا ْن ا ُصول ِبی ــد َجذ َاء ،ا ْو ا ْص ِب َر على
َّ
غیرَ ،و ْیك ـ َـد ُح فیها ُم ْؤم ـ ٌـن َح ّتى ْیلقى َر َّب ُـــه َف َر َا ُ
ـیب َ
ط ْخی ــة َع ْمی ـ َـاءْ ،یه ـ َـر ُم َ
بیرَ ،و یش ـ ُ
الص ُ
فیها ْال َك ُ
یت
فیهـــا
ِ
ِ
َ
َْ ْ َ ً َ
َْ ً
َْ ًَ
َ
َ َّ َّ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ین قذى ،و ِفى الحل ِق ش ــجا! ارى تراث ــى نهبا؛ از خالفت
ان الصب ــر عل ــى هات ــا احجى ،فصبرت و ِف ــى الع ِ
ً
چش ــم پوش ــیدم ،و روى از آن برتافتم ،و عمیقا اندیش ــه کردم که با دس ــت بریده و بدون یاور بجنگم،
یا آن عرصه گاه ظلمت کور را تحمل نمایم ،فضایى که پیران در آن فرس ــوده و کمس ــاالن پیر ،و مؤمن
تا دیدار حق دچار مش ــقت میش ــود دیدم خویش ــتنداری در این امر عاقالنهتر اس ــت ،پس صبر کردم
در حالى ک ــه گویى در دیدهام خاش ــا ک ب ــود ،و غصه راه گلویم را بس ــته بود» (نهجالبالغـــه ،خطبه .)3
در زم ــان حا کمی ــت و خالفت ظاه ــری نیز ،در همه تصمیم ــات او ،حضور خ ــدا و آخرتگرایی موج
مـ ـیزد ،سیاس ــت را ب ــا صداقت و معنویت آمیخت؛ در ش ــورای خالف ــت بعد از خلیفه دوم حاضر نشـــد
ب ــه طم ــع خالفت ،س ــخنی ب ــه دروغ ب ــر زبان بران ــد و فرمود :من به دس ــتور خ ــدا و ســـنت پیامبر(ص)
و روش و اجته ــاد خ ــودم رفت ــار میکن ــم ن ــه ب ــه روش دیگ ــران (ش ــیخین) (ر.ک :کمپانـــی1363 ،ش:
ص ــص99و )100و ب ــا ای ــن صداقت ورزی خالف ــت به عثمان رس ــید اما عل ــی(ع) حاضر بـــه دروغ و فریب
نش ــد و در زم ــان خالفت ــش در برابر خیرهس ــریهای معاویه و مش ــروط س ــاختن بیعت بـــا آن حضرت،
ب ــه موافقت ایش ــان ب ــا حا کمیت او بر ش ــام و مصر ،حاضر به هم ــکاری حتی موقت با گمراهان نشـــد و
در ج ــواب معاوی ــه فرم ــود« :لم یکن اهلل لیران ــی اتخذ المضلین عض ــدا؛ خداوند مرا بهگونـــهای نخواهد
دی ــد که گمراهکنن ــدگان را ب ــازوی (حکومت) خویش س ــازم» (ر.ک :جعفری ــان1380 ،ش :ص.)93
در براب ــر دش ــمنان خ ــود ک ــه عدال ــت و صداق ــت او در عرص ــه سیاس ــت را ب ــر نمیتافتنـــد یعنـــی
نا کثی ــن ،مارقی ــن ،قاس ــطین ،تزل ــزل و تردید به خ ــود راه ن ــداد (ر.ک :کمپان ــی1363 ،ش :صص-131
205؛ جعفری ــان1380 ،ش :ص ــص )107-81و دیگـــران را ب ــه بصی ــرت و مقاوم ــت دع ــوت میفرمود .در
َ ُ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ َ
ـــذ َك َأ ِعر َ
اهَّلل
اج ِ
کارزار صفی ــن ب ــه فرزن ـ َـدش محم ــد حنفیه فرم ـ َـود« :ت ــزول ال ِجبال و ل ت ــزل عض عل ـ َـى ن ِ
ِ
ُج ْم ُج َم َت ـ َـك ِت ـ ْـد ِف ــی ْال ْرض َق َد َم ـ َـك ْارم ب َب َص ــر َك أ ْق َص ــى ْال َق ـ ْـوم َو ُغ َّض َب َص ـ َـر َك َو ْاع َل ـ ْـم أ َّن َّالن ْص َر ِم ْ
ـــن ِع ْن ِد
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
اهَّلل ُس ـ ْـب َحان ُه؛ كوهه ــا ف ــرو ریزن ــد ول ــی ت ــو همچنان اس ــتوار باش .دن ــدان غی ــرت و حمیت به فشـــار و
ِ
ّ
ب ــر قلهه ــای ع ــزم و اراده گام ب ــردار .جمجم ــه خویش را ب ــه خ ــدا وام ده و گامهایت را محكـــم بر زمین
ك ــوب .پایان ــه دش ــمن را زی ــر نظر گی ــر و دیدگان ــت را بر برق شمش ــیر خیره مس ــاز ،و بدان كـــه پیروزی از
س ــوی خداس ــت» (نهجالبالغه ،خطب ــه .)11
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در س ــپردن مدیری ــت به افراد ،شایستهس ــاالری را معیار ق ــرار داد نه رابطه و آشـــنایی را؛ و هنگامی
ک ــه بالفاصل ــه بع ــد از بیع ــت ،س ــابقهداران عرصه جه ــاد (طلح ــه و زیبر) به طمع ریاســـت ،خواســـتند
ت ــا عل ــی(ع) حکوم ــت بص ــره و کوف ــه را به آنه ــا وا گ ــذارد آن حضرت ب ــر پایه معیـــار شایستهســـاالری،
درخواستش ــان را نپذیرفت (جعفریان1380 ،ش :صص63و64؛ کمپان ــی1363 ،ش :صص128و.)129
ارائ ــه تصوی ــری از دینداری صادقان ــه و ایمان حقیقی آن حضرت در ای ــن مختصر نمیگنجد که او
مظه ــر ایمان ثابت ،علم و حکمت ،ش ــجاعت و دلیری ،ش ــکیبایی و صبر ،س ــخاوت و ایثار ،فصاحت و
بالغت ،پارس ــایی و زهد ،عدالت و حقیقتخواهی ،عواطف انسانی ،درآمیختن سایت با معنویت ،و در
یک جمله مظهر انسان کامل ،ایمان ثابت و دینداری صادقانه بود و همه صفات جالل و جمال الهی
در او تجل ــی کرده ب ــود (کمپانی1363 ،ش :صص .)292-225س ــیره امام علی(ع) یکـــی از متعالیترین
روشه ــای زندگی بر پایه دینداری صادقانه و حقیقی اس ــت که تا کنون در طول حیات بشـــری تجربه
ش ــده اس ــت .انس ــان کاملی که نمونه عین ــی خلیف ــه اهلل را در زمین تجلی بخش ــید و با نـــگاه به علی و
جلوهه ــای الهی زندگ ــی دیندارانه و حقطلبانه او میتوان به معرفت خدا بار یافت .به گفته شـــهریار:
دل ا گر خدا شناس ــی هم ــه در رخ علی بین

به علی ش ــناختم م ــن به خدا قســـم خدا را

نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

متحی ــرم چ ــه نام ــم ش ــه ملـــک الفتـــی را
(شهریار ،بیتا :غزل شماره .)2

دی ــن عل ــی(ع) دین صادقانه ب ــود و پیروان او ب ــا اقتدا به آن حضرت مش ــمول این آیه شـــریفه قرار
میگیرن ــد ک ــه فرم ــود :اولئک ه ــم الصادقون (اح ــزاب )25/و ب ــه مقام حی ــات طیبه دســـت مییابند:
َ
َ ُ
َ
َ ْ َ َ
ً ْ َ َ ْ ْ َ ُ َ ُ ْ ٌ َ َ ُ ْ َّ ُ َ ً َ َ ً َ َ َ ْ َّ ُ ْ ْ َ ُ ْ ْ َ
ـــن
«م ــن ع ِم ــل صا ِلحا ِمن ذ ك ـ ٍـر أو أنثى و ه ــو مؤ ِم ــن فلنحیینه حی ــاة طیب ــة و لنج ِزینهم أجرهم ِبأحس ِ
ُ
كان ــوا ْیع َم ُل ـ َ
م ــا
ـون؛ ه ــر كس كار شایس ــتهاى انج ــام دهد ،خواه مرد باش ــد ی ــا زن ،در حالـــى كه مؤمن
اس ــت ،او را ب ــه حیات ــى پاك زن ــده مىداریم؛ و پاداش آنه ــا را به بهتری ــن اعمالى كه انجـــام مىدادند،
خواهی ــم داد» (نحل.)97/

 .4جمعبندی و نتیجهگیری
گرچ ــه انس ــانها ب ــا قب ــول و پذی ــرش توحی ــد ،نب ــوت و مع ــاد ب ــه جرگ ــه دیـــنداران و موحـــدان
میپیون ــدد ام ــا آن ــان ک ــه در می ــدان عم ــل بهمقتض ــای توحید ،زندگ ــی میکنن ــد گونههای یکســـانی
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ندارن ــد .زندگی صحن ــه آزمونهای مختلف الهی اس ــت تا صف دیـ ـنداران حقیقی و نـــاب ،از دیگرانی
ک ــه ایم ــان آنها خل ــوص الزم را ندارد بازش ــناخته ش ــوند.
در ای ــن پژوه ــش معل ــوم ش ــد ک ــه دیـ ـنداری هم ــواره ب ــر مح ــور ص ــدق نمیچرخـــد و بر اســـاس
آموزهه ــای قرآن ــی ب ــاور ب ــه مبان ــی نظ ــری دی ــن و الت ــزام عمل ــی ب ــه آنه ــا در صحنههـــای مختلـــف
زندگ ــی ،گونههای مختلف ــی دارد از قبیل :دیـ ـنداری منافقان ــه ،مقطعی یا موس ــمی ،عافیتطلبانه،
س ــودا گرایانه و ظاه ــری (س ــطحی)؛ در ای ــن می ــان تنه ــا «دیـ ـنداری حقیق ــی و صادقانـــه» میتوانـــد
س ــعادتبخش باش ــد .یقی ــن در ح ــوزه جهانبین ــی و اعتق ــادات ،الت ــزام ب ــه ل ــوازم ایمـــان در حـــوزه
اخ ــاق و س ــرانجام پایبن ــدی ب ــه ش ــریعت در ح ــوزه رفتار ش ــاخصهای دیـ ـنداری و ایمـــان صادقانه
اس ــت .دیـ ـنداران صادق و مؤمن ــان حقیقی ،روابط میان خ ــود با خالق متعال ،خویشـــتن ،خانواده،
همنوع ــان و محی ــط زیس ــت را ب ــر پای ــه دی ــن و به رنگ خ ــدا رق ــم میزنند .ه ــم در حوزه عقـــل نظری
موحدن ــد و ه ــم در ح ــوزه عقل عمل ــی .اعتقاد ب ــه توحید و ایم ــان قلبی اس ــتوار به آن ،ماننـــد دارویی
حیاتبخ ــش در ش ــریانهای مختل ــف زندگ ــی ف ــردی و اجتماع ــی آنه ــا جری ــان دارد .آنهـــا زنده به
حی ــات طیبهان ــد و ایم ــان را ب ــا عم ــل درآمیختهاند.
پیامب ــر اعظ ــم(ص) و حض ــرات معصومین(ع) جملگی الگ ــوی تمامعیار و انس ــان کامل در عرصه
ایم ــان صادقان ــه و دینداری حقیقی هس ــتند ام ــا در این پژوهش ،ب ــه پرتوی از جلوهه ــای رفتاری
امیرالمؤمنی ــن علی(ع) اش ــارتی رفت .حیات با ش ــکوه و عظمت آن حضرت به س ــه دوره عصر پیامبر
(ص) ،دوران س ــکوت و دوران خالف ــت ظاه ــری تقس ــیم میش ــود و جلوهه ــای دیـ ـنداری صادقانه
و ایم ــان ثاب ــت ،در هر س ــه مرحله م ــوج میزند .در عصر رس ــول خ ــدا(ص) دیـ ـنداری صادقانه علی
در «جه ــاد ش ــجاعانه و خالصان ــه» در رکاب آن حض ــرت تجلی داش ــت؛ در دوران  25ســـال ســـکوت،
«صبر و ش ــکیبایی» در راه خدا و حراس ــت از وحدت اس ــامی در هنگامه حا کمیت و قدرت سیاســـی
«عدال ــت» را پیش ــه خ ــود س ــاخته ب ــود .بناب ــر ای ــن عل ــی(ع) را میت ــوان در س ــه کلیـــدواژه جهـــاد،
ش ــکیبایی و عدال ــت ش ــناخت ک ــه با انگی ــزه الهـــی و معن ــوی آمیخته ش ــده و اث ــری از خودخواهی و
دنیاطل ــب در آن نبود.
س ــیره آن حض ــرت یک ــی از متعالیتری ــن روشه ــای زندگی ب ــر پایه دیـ ـنداری صادقانـــه و حقیقی
اس ــت ک ــه تا کنون در طول حیات بش ــری تجربه ش ــده اس ــت .انس ــان کاملی ک ــه نمونه عینـــی خلیفه
اهلل را در زمی ــن تجل ــی بخش ــید بهگونـ ـهای که با نگاه ب ــه علی(ع) و جلوهه ــای الهی زندگـــی دیندارانه
و حقطلبان ــه او میت ــوان ب ــه مقام معرف ــت خدا نیز ب ــار یافت.
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