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چکیده
مسئولیت در لغت به معنای موظف بودن و یا متعهد بودن به انجام امری می باشـد .وظیفـه بـه
آن چیزی اطالق می شود که شرعاً یا عرفاً برعهده کسی باشـد .تکلیـف هـم بـه معنـای بـار کـردن
کاری سخت توأم با رن  ،بر کسی می باشد .تعهد به معنای گردن گرفتن کاری و همچنین عهـد و
پیمان بستن نیز آمده است .ح هم به معنای سهم و نصی مـی باشـد .هـر یـک از ایـن واهه هـا بـه
نوعی با یکدیگر مالزم می باشند .به عنوان نمونه تا وظیفه ای بر دو کسـی نباشـد ،مسـئولیتی در
قبال انجام دادن یا ندادن آن نخواهد داشت و در مورد آن بازخواست نخواهد شد .واهه تکلیف نیز
با مسئولیت و وظیفه مالزم است؛ چرا که در هر سـه مـورد چیـزی برعهـده شـخص مـی باشـد کـه
اجرای آن الزم و واج است.
طبعاً شخصیت الهی انسانی فرد و باورهای اعتقادی ایمانی او نقش اساسی در تعهدپذیری و ایفای
وظایف فراردادی خواهد داشت .در مقالهی پیش رو با رو توصیفی تحلیلی و بر اساس تحلیل کیفـی
محتوا به تبیین نقش شخصیت معنوی و اعتقادی فرد در تعهد به ایفای وظیفه و قراردادها پرداختـه و بـه
ابهاماتی در این خصوص پاسخ داده است.
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طرح مسأله

به برکت تکنیف و حس مسلولیت است که انسان می تواند از چنگال زمین رهدا شدود
و به سوی عوالم باال بده پدرواز درآیدد .انسدان اماندت دار بدزرگ خداسدت .مسدلولیت او در
پیشگاه خدا ،خود و جامعه ،بار سنگینی است که در آغاز آررینش انسان پذیررت ما اماندت
خود را بر آسمان ها و زمین عرضه داشتیم ،پس آنها [بر اثر بی لیاقتی] از پدذیرش آن امتنداع
ورزیدند و ترسیدند ،لیکن انسان امانت ما را پذیررت( .احزاب  )72برخی مفسران ،امانت را
در این آیه ،معادل تکنیف دانسته اند و این گونه بود که انسان ،موجدودی مسدلول و مکندف
شناخته شد .تکنیف و مسلولیت آدمی گسترده است ،یعنی هر انسانی ارزون بر آنکه در قبال
خود مسلولیت دارد ،در برابر دیگران و خدای خود نیز مسلول است.
پیامبر گرامی اسالم(ص) در این زمینه می ررمایند همه شما نسبت بده زیردسدتان خدود
مسلول هستید .پدس والدی و امیدر ،نسدبت بده رعیدت خدود مسدلولیت دارد .مدرد ،سرپرسدت
خانواده است و نسبت به آنها وﻇیفه دارد .زن ،نگهبان خانه شوهر و ررزندان اوست و نسدبت
به آنها مسلولیت دارد .بنده هم نگهبان اموال موالی خدود مدی باشدد و در ایدن بداره مسدلول
است .آگاه باشید که همه شما بندگان هستید و نسبت به رعیت خود مسلولیت دارید.
واژه تعهد نیز با سه واژه اخیر در ارتباق است چرا که در هر حال ررد متعهد ،موﻇدف
و مکنف است آنﭽه را که به آن تعهد داده به انجام برساند و در این مورد مسلول می باشدد.
کنمه حم نیز با واژه های اخیر تناسﺐ دارد ،زیدرا هرگداه سدﺨن از حدم بده میدان مدی آیدد،
تکنیف و مسلولیتی هم در پی آن خواهد بود و با اثبدات حدم بدرای یدک طدرف تکنیدف و
مسلولیتی هم برای طرف دیگر به وجود میآید.
مسلولیت پذیری زمانی تحقم می پدذیرد کده رسدالت و تکنیفدی در کدار باشدد یعندی
ال کارهایی را با اراده و اختیار خویش پذیررته باشد و سپس مسدلولیت انجدام آن را
انسان ،قب ً
به عهده گیرد نه کارهایی که تحت تأثیر جاذبه میل ها و دارعه خوف ها انجام می دهد.
مسلولیت در جایی اعتبار می شود که ردرد ،دارای قددرت تمییدز و ادرا .باشدد لدذا
انسان ناآگاهی که دارای قدرت در .و رهم نمی باشد را نمی توان مندزم بده انجدام کداری
کرد و به او مسلولیتی را سپرد .زمانی می توان ررد را در مقابدل وﻇیفده ای کده داشدته مدورد
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ال مسلولیت خود را شدناخته باشدد و ایدن مسدتنزم رسدایی
بازخواست قرار داد که آن ررد ،قب ً
پیام و دریارت آن توسط ررد مکنف می باشد .تکنیف کردن متوقف بر قدرت انجام وﻇیفده
از سوی ررد مکن عف است ،لذا ررد ناتوان هرچند که آگاه باشد به دلیل اینکده کدار از حدوزه
عمل و قدرت او خارح است مسلول نﺨواهد بود .زمانی می توان ررد را مسلول دانسدت کده
او با اختیار و اراده خود ،انجام یا تر .کاری را به عهده گررته باشد نه اینکه مجبور به ایدن
کار شده باشد .بدون شروق باال مسلولیت دادن به کسدی و بازخواسدت کدردن از او معندایی
ندارد و این مقدمات از شرایط اساسی مسلولیت پذیری می باشد.
مسئولرت حقرقی در مقابل خداست
چون همه هستی از آن خدای متعال است و او مالک همه چیز اسدت ،هدر کجدا حقدی
باشد ،اصالتاً از آن خداست و هیچ حقدی برای کسدی به خودی خود ثدابت نمی شود مگدر
اینکه خداوند ،آن حم را به آن موجود اع ا کرده باشد ،لدذا خداوندد حدم تصدرف در هدر
موجددودی را خواهددد داشددت و از آن طددرف ه دیچ موجددودی ،حق دی بددر خداون دد و سددایر
موجودات ندارد چون هیچ گونه مالکیت و خالقیتی نسبت به آن ندارد.
مسئولرت انسان در برابر خويش
همه موجودات جهدان بده سدوی کمدالی کده برایشدان در نظدر گررتده شدده اسدت ،در
حرکتند و همه شرایط و امکانات الزم برای رسیدن به کمدال ،از سدوی خدالم داندا برایشدان
پیش بینی شده و در اختیارشان قرار گررته است ،اما همه آنها جز انسدان ،نده عندم بده هددف
دارند و نه راه را خود انتﺨاب کرده اند ،بنکه این خداوند حکیم اسدت کده جهدان هسدتی را
این گونه تنظیم کرده است که هر موجودی به سوی غایت نهایی خود رهسپار باشد و چداره
ای جز این ندارد.
َده ث ُد َّم َهددی( .طده/
چنان که قرآن کریم می ررماید َ ...ربُّنَا ال َّذی َأ ْع ی ک َُّل شَ د ْیء َخنْق ُ
 )50پروردگار ما کسی است که هر چیزی را خنقتی که شایسدته اوسدت داده ،سدپس آن را
هدایت ررموده است و اما در مورد انسان ،خداوند در کالم ندورانی خدویش قدرآن ،ررمدوده
است « َأ ر ََحسبْت ُ ْم َأنَّما َخنَق ْناک ُْم َعبَثًا آیا پنداشتید شما را بیهوده آرریددیم؟»( .مؤمندون)115 /
ُ .س ًدی آیا انسان پنددارد کده آزاد
ﺐ ا ْإلنْسا ُن َأ ْن ی ُت ْ َر َ
و در جای دیگر بیان می کند « َأیَ ْح َس ُ
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و رها و بی مسلولیت است؟» (قیامت)36 /
از این آیه ها استفاده می شود که خداوند برای انسان ،کمدال قدرب و منزلدت را قائدل
شده زیرا از او خواسته است که مانند موجودی رها و بی تکنیف ،در پدی کارهدای بیهدوده
نباشد .در خود احساس مسلولیت را پرورش دهد و همواره خود را مسلول بداندد .در نتیجده،
هرگز خود را به بهایی کمتر از لقای پروردگار و یا بهشدت ابددی نفروشدد کده در غیدر ایدن
صورت ،به یقین از زیانکاران خواهد بود و به تعبیر حارﻆ شیرین سﺨن یار مفروش بده دنیدا
که بسی سود نکرد /آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود* و یا بده قدول موالندا خویشدتن
نشناخت مسکین آدمی /از رزونی آمد و شد در کمی* خویشدتن را آدمدی ارزان رروخدت/
بود اطنس ،خویش بر دلقی بدوخت.
امددام سددجاد(ع) دربدداره مسددلولیت انسددان در قبددال خویشددتن مدی ررمایدد نیروهددای [و
استعدادهای] خود را تنها در پیروی از روش خدایی بده کدارگیر و تدا آخدرین حدد تواندایی
خود ،وجودت را به کمال برسان تا اطاعت گر خدا باشدی و نسدبت بده هدر یدک ازاعضدای
خودت که خدا آنها را وسینه کمال و پیشررت تو قرار داده است ،حم آنهدا را ادا کندی و از
خدا در این راه یاری طنبی.
مسئولرت انسان در برابر جامعه
انسان موجودی اجتماعی است .او به تنهایی توانایی برطدرف کدردن نیازهدای خدود را
ندارد .او هم در تأمین نیازهدای مدادی ،مانندد خدورا ،.پوشدا ،.مسدکن و غیدره نیازمندد
همکاری با دیگران است و هم در تأمین نیازهای معنوی،مانند دوستی و مهدرورزی و مانندد
آنها به رردی احتیاج دارد که او را دوست بدارد و او نیز آن را دوست داشته باشد .بندابراین،
انسان ناگزیر از حیات اجتماعی است و بسیاری از موهبت هدای زنددگی خدویش را مددیون
جامعه می داند و او همواره از دیگران خیر و برکدت دریاردت مدی دارد .در سدایه تعامدل بدا
اجتماع از غم و نگرانی آزاردهنده تنهایی رها می شود ،بر لبانش گل لبﺨند می شکفد و بدر
عنم و تجربه و آگاهی های او ارزوده می شود .و این گونده اسدت کده دسدت ل دف و مهدر
خداوند را احساس می کند ،چنان که رسول گرامی اسالم(ص) می ررماید «دست خداوندد
به همراه جماعت است».
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آثار سودمندی که به برکت ارتباق با جامعه و اجتماع نصیﺐ انسان می شود ،بی شک
سبﺐ ایجاد حس مسلولیت آدمدی در برابدر آندان خواهدد شدد و در ایدن رهگدذر ،کمتدرین
وﻇیفه او ،بازداشتن خویش از آزار رساندن به دیگران است که به تعبیر حارﻆ مباش در پدی
آزار و هر چه خواهی کن /که در طریقت ما ،غیر این گناهی نیست .بر این اسداس ،تنهدا در
سایه احساس مسلولیت در برابر جامعه است که رعایت حقوم دیگران معندا پیددامی کندد و
شومی ﻇنم و ستم آشکار می شود .باز هدم ،تنهدا بده همدین سدبﺐ اسدت کده بدا دیددن رندل
گرسنگی و رقر و اندوه در چهره دیگران ،روح آدمی آزار می بیندد و بدی تفداوتی بدرای او
واژه نامأنوسی می شود.
مسئولرت انسان در برابر خانواده
خانواده ،کوچک ترین واحد اجتماع اسدت .بدا بسدتن پیمدان ازدواج میدان زن و مدرد،
زندگی مشتر .آنها آغاز می شود و این نق ه شروع شکل گیری خانواده است که با تولدد
ررزند ،نظم و قوام می یابد .ازدواج و سپس تشکیل خانواده ،زن و مدرد را از پریشدانی و بدی
هدری نجات می دهد و اطمینان و آرامش را به آنان هدیه می کند .در ررهنگ دینی اسالم،
خانواده کانونی مقدس است .بدین جهت ،بنای زندگی خانوادگی را بدر حقدوقی کده نکتده
های ﻇریدف و دقیدم در آن هسدت ،اسدتوار مدی کندد .بدر همدین اسداس ،همسدران در قبدال
یکدیگر مسلولند و حقوقی بر گردن هم دارند.
از امام سجاد(ع) روایت است بدان که خداوند ،همسرت را مایه آرامدش و الفدت تدو
قرار داد و به سبﺐ آن ،تو را از خ اها ولغزش ها بازداشت .بنابراین ،از او سپاس گزار بداش
و او را احترام کن و از اشتباه ها و لغدزش هدای او درگدذر .پددر و مدادر نیدز در امدر تربیدت
ررزندان خود مسلول هستند .امام سجاد(ع) در این باره می ررماید ررزند ،قسدمتی از وجدود
توست ،خدوبی و بددی او بدا تدو ارتبداق پیددا مدی کندد .پدس ،در تربیدت و راهنمدایی او بده
پروردگارش و کمک به او در اطاعت از آموزه های الهی ،باید کوشا باشی .بندابراین ،بدا او
چنان ررتار کن که در دنیا آثار نیک تربیت تو ،زیورو مایه سراررازی تو باشدد و در آخدرت
نیز بر اثر انجام وﻇیفه ،در پیشگاه خدا شرمنده نباشی.

 /198فصلنامۀ علمی پژوهشهای اعتقادی ـ کالمی ،سال دهم ،شماره چهلم ،زمستان 1399

مسئولرت انسان در برابر خويشاوندان
خویشاوندی میان ارراد ،نوعی هم بستگی روانی و عاطفی ایجاد می کندد و در نتیجده،
ارراد رامیل ،خود را به یکدیگر نزدیک تر احساس می کنند .از ررت و آمد بین بستگان ،در
متون دین به «صنه رحم» یاد شده است .مرحوم نراقی در تعریف و توضدیح صدنه رحدم مدی
نویسد  ...مراد از صنه رحم که صنه آن واجﺐ و ق ع آن حرام است ،هر خویشداوند نسدبی
است که به خویشی معدروف باشدد .اگرچده نسدبت بسدیار دوری [بدا انسدان] داشدته باشدد و
محرمیتی در میان نباشد.
َ

خویشاوندان باید در سﺨتی هدا بده کمدک هدم بشدتابند و کمبودهدای مدالی و معندوی

یکدیگر را برطرف کنند و بده تددریل زمینده مناسدبی بدرای رشدد و تعدالی همددیگر ردراهم
آورند .حضرت عنی عنیه السالم  ،این م نﺐ را با سﺨنی زیبدا و تشدبیه جدالبی بیدان ررمدوده
است خویشاوندان خود را اکرام کن ،زیرا آنان برای تو به منزلده بدال هدایی هسدتند کده بده
کمک آنان قادر به پرواز می شوی .مأوایی هستند که به سدوی آندان بدازمی گدردی و آنهدا
دستان تواند که به وسینه آنها به هدف و م نوب [خود [می رسی.
دست هایی که انسان را به هدف می رساند و آرزوهایش را به بدار مدی نشداند ،همدان
خویشاوندان و آشنایان او هستند .بنابراین ،آدمی باید این ارتباق خویشدی را هدر چده بیشدتر
حفﻆ کند و قوت بﺨشد و هیچ عاقالنه نیست که انسان این دست هدای ارزشدمند و پرتدوان
خود را با بریدن از خویشاوندان ق ع کندد .رسدول گرامدی اسدالم(ص) در کالمدی ررمدوده
است «اگر [آدمی[ برای ایجاد ارتباق با یک خویشاوند ،نیازمند پیمودن یک سال راه باشد،
زیبنده است».
صنه رحم و دید و بازدید از اقوام ،از حقوم ویژه و متقابدل انسدان هاسدت .حتدی اگدر
یکی از خویشاوندان به وﻇیفه خود عمل نکرد و پیوند خویشداوندی را ق دع کدرد ،بداز هدم
طرف مقابل ،مجاز به مقابنه به مثدل نیسدت و تکنیدف از دوش او برداشدته نمدی شدود ،بنکده
تأکید بیشتری برای پیوند خویشاوندی با این گونه ارراد شده است .امام سجاد عنیه السدالم ،
این عمل را هم سنگ جهاد می شمارد و می ررماید هیچ گامی نزد خددای متعدال محبدوب
تر از دو گام نیست یکی گامی که مؤمن با آن در راه خدا صف [جنگ] می بندد ودیگری
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گامی که برای پیوند با خویشاوندی که ق ع رحم کرده است ،برداشته می شود.
مسئولرت انسان در برابر همسايگان
یکی از مسلولیت های اجتماعی انسان مسنمان ،چگونگی ررتار او با همسایه اسدت .در
تعریف همسایه آمده است «هم دیوار ،دو تن که در کنار هدم خانده دارندد ».پیدامبر گرامدی
اسالم صنی ا لع عنیه و آله  ،حد همسایگی را چهل خانه از چهدار طدرف خانده انسدان تعیدین
کرده است .در حدیث دیگری پیامبر اسالم(ص) همسایگان را به سه گروه تقسیم می کند
 .1همسایه ای که صاحﺐ سه حدم اسدت حدم همسدایگی ،حدم خویشداوندی و حدم
مسنمانی.
 .2همسایه ای که صاحﺐ دو حم است حم همسایگی و حم مسنمانی.
 .3همسایه ای که یک حم بیشتر ندارد و آن همسایه ،ررد مشر .و غیرمسنمان است،
ولی در همسایگی مسنمانان زندگی می کند .دقت بده کارررتده در ایدن تقسدیم بنددی ،بیدان
کننده گستردگی و اهمیت تعهد ما در قبال همسدایگان اسدت .بده انددازه ای کده حتدی اگدر
مشرکی در همسایگی خانه ما سکونت داشته باشدد ،حسدن معاشدرت بدا او نیدز تأکیدد شدده
است.
امام محمد غزالی در کیمیای سعادت می نویسد یکی از بزرگدان از مدوش بسدیار [در
خانه اش] رنل می کشید[ .به او] گفتند چرا گربه ای [به خانه ات] نمی آوری؟ گفدت مدی
ترسم موش صدای گربه را بشنود و به خانه همسایه رود .آن گاه چیدزی را کده بدرای خدود
نپسندیده بودم ،برای همسایه پسندیده باشم.
امام سجاد(ع) درباره لزوم رعایت حقوم همسایه می ررماید حم همسایه آن است که
اگر از تو کمک طنبد ،به یاری اش بشتابی .اگر از تو وام خواهد ،به او وام دهی .چون تهدی
دست گردد ،دستگیری اش کنی .چون بیمار شود ،به عیادتش روی .هنگامی کده خیدری بده
او روی آورد ،او را تهنیت و مبارکباد گویی .چون گررتاری بده او روی آورد ،دلدداری اش
دهی و چون بمیرد ،جنازه اش را مشایعت کندی .سداختمان خانده ات را بننددتر از سداختمان
خانه اش نبری ،مگر با اجازه او .بوی غذایت موجﺐ آزار و اذیت او نشود ،مگر اینکده او را
از آن غذا سهمی دهی .چون میوه ای خریدی ،بﺨشی از آن را بده او هدیده کدن و اگدر ایدن
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کار را نمی کنی ،آن میوه را پنهانی به خانه ات ببر .ررزندت میدوه را بده دسدت نگیدرد و بده
کوچه نرود ،مبادا کودکان همسایه از حسرت آن رنل برند.
مسئولرت انسان در برابر مسلمانان
مسنمان بودن ،حقوم و تکنیف های ویژه ای را برای ررد موجﺐ می شود که یکدی از
اینها ،تکنیف مسلولیت در برابر هم کیشان است .مسنمان ،هویتی منی و حقوقی دارد کده بدا
آن هویت ،حم حیات اجتماعی می یابدد و جدان و مدال و نداموس و آبدرویش در محددوده
حکومت اسالمی محترم است .برای کسﺐ این هویت ،کاری اسدت کده اصدول عقایدد دیدن
اسالم را بپذیرد و تسنیم آموزه های دیدن باشدد .چندین ردردی ،در جامعده اسدالمی مسدنمان
خوانده می شود و حقوم و تکالیف رردی و اجتماعی بده او تعندم مدی گیدرد .رسدیدگی بده
امور مسنمانان و کوشش برای ررع مشکالت و نیازمندی های آنان ،وﻇیفه هدر ردرد مسدنمان
است ،تا آنجا که تر .این وﻇیفه را مساوی با مسنمان نبودن دانسته اند.
چنان که از امام صادم(ع) در این زمینه نقل است «هر کس به امدور مسدنمانان اهتمدام
نداشته باشد ،مسنمان نیست ».هدف عمده دقدت و رسدیدگی در کارهدای مسدنمانان ،یداری
رساندن به آنان و ررع محرومیت ها و ستم ها از زنددگی پدررنل آنهاسدت تدا حددی کده بده
س ح م نوب زندگی امت اسالمی برسند و گفتده پروردگدار حدیکم در موردشدان مصددام
یابد «  ...خداوند هرگز بر [زیدان [مؤمندان ،بدرای کدارران راه [تسدن ی] قدرار ندداده اسدت».
(نساء)141 /
مسئولرت انسان در برابر همنوعان
دگردوستی ،یکی از ویژگی های پسندیده اخالقی است کده روابدط جوامدع بشدری را
محکم می کند و زندگی را برای عموم انسان ها دل نشین و رضایت بﺨش می سازد .امامان
گرامی اسالم نیز آن را یکی از عوامل خوشبﺨتی و بهزیستی همه انسان هدا معرردی و عمدوم
مردم روی زمین را به آن سفارش کرده اند .امام موسی کاﻇم(ع) در این زمینه می ررمایندد
زندگی مردم روی زمین همدواره آمیﺨتده بدا رحمدت و ع وردت خواهدد بدود ،مدادامی کده
یکدیگر را دوست بدارند ،ادای امانت کنند و بر ورم عدالت عمل کنند.
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فقد هويت انسانی و بیتوجهی به ايفای تعهدی قراردادی
انسان بیتوجه به خداوند و غارل از او ،در واقع انسانیت خودش را در معر :ندابودی
الس َماء رَتَﺨْ َ ف ُُه ال َّ ی ْ ُر َأ ْو تَ ْهدوي
قرار میدهد جرا که عبارت « َو َم ْن یُشْ ر ْك با َّ رَکَ َأن َّ َما َخ َّر م َن َّ
یح ر َمکَان َسحیم»،کنایده اسدت از اینکده شدر .دربداره صدفات کبریدائی ،بدا سدنﺐ
الر ُ
به ِّ
شﺨصیت و انسانیت ،او را از مقام عالی و نور ر رت که اقصی درجه عندو بشدری و امکدانی

است ساقط مینماید( .حسینی1404 /م 170/11 /کاشانی 151/6/1336 /حقی بدر سدوی/
بیتا)31/6 /
موضددوع رقددد شﺨصددیت و انسددانیت ،همددان حقیقتددی اسددت کدده آیدده  24سددوره انفددال
ون» بدان اشاره مینماید چرا که یکی
اعن َُموا َأنَّ ا َّ َ یَ ُحو ُل بَی ْ َن ال َْم ْرء َوقَن ْبه َو َأن َّ ُه إلَیْه ت ُ ْحشَ ُر َ
« َو ْ
از معانی حینول ،خداوند میان انسان و قنبش ،همین است که قنﺐ انسان ،برای نیل به انسانیت
خود ،چارهای جز تمسک بده خداوندد نددارد( .معرردت )250/3/1415 /بده عبدارت دیگدر،
عبارت روم ،تمثینی از نزدیکی خداوند بده انسدان اسدت کده انسدان هدم در نزدیکدیاش بده
خداوند ،او را دور حس نکند( .بیضاوی)55/3/1418 /
ناگفته پیداست که خداوند در آیات پرشماری ،مشرکان و کارران را به سدبﺐ شدر.
و عناد ،به اوصاف گوناگونی توصیف نموده است که از آن جمنه
دم ُع
ین کَف َُروا ک ََمثَل ال َّذي یَنْع ُ
ل ال َّذ َ
آنان بر اساس آیه  171سوره بقره « َو َمثَ ُ
دم ب َمدا َال یَ ْس َ
ُون« ارراد مشر .به جای استفاده از اعضای خدود
اء َون َد ًاء ُص ٌّم بُک ٌْم ُع ْم ٌ ر َُه ْم َال یَعْقن َ
إ َّال ُد َع ً
در مسیریابی سعادت و کمال ،تنها در منارع حسی تالش دارندد و همﭽدو حیواندات ،از ابدزار

شناخت در تمتعات و لذایذ بهره میگیرند حتی با لحا عقل در وجود انسان و نبدود آن در
حیوانات ،از مرتبه آنها هم پایینتر سقوق میکنند( .طباطبایی)334/8/1417 /
شر ،گاهی در برابر خیر به کار میرود مانند آیده  180سدوره آل عمدران کده بده
عنوان ع

معنای ضرر و زیان در مقابل خیر به معنای سود است .روی این اساس« ،شدر البریده» دانسدتن
ین رد نَدار َج َهدن َّ َم
ین کَف َُروا م ْن َأ ْهدل ال ْکتَداب َوال ُْمشْ درک َ
خداوند در آیه  6سوره بینه «إنَّ ال َّذ َ
ك ُه ْم شَ ُّر ال ْبَریَّة» نیز به معنای زیانکارترین از حیدث اعمدال اسدت( .مکدارم
یها أُولَلل َ
ین ر َ
َخالد َ
شیرازی )190/3/1374 /در واقدع ایدن زیانکداری ،عندت بدرای مانددگاری در آتدش جهدنم
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معرری شده است به سبﺐ اینکه خداوند در آیه بعدی ،مدؤمنین نیکوکدار را بدا عندوان «خیدر
البریة» توصیف نموده است .از اینجا ،معنوم میشود که ارراد مشر .و اهل کتاب ،بددترین
اعمال را مرتکﺐ میشدوند کده در نتیجده آن ،زیانکدارترین مﺨندوم هدم از سدوی خداوندد
معرری میگردند( .آلوسی)430/15/1415 /
آسربهای تعهدی در ناباوری به فرجام انسانی
باور به ررجام همانند اعتقاد به مبدأ ،اسباب تقید انسان در عمل بده تکدالیف الهدی مدی
گردد .به همان مقدار که انسان بر اساس باور خود عمل نماید .به همان میزان نیز ،از سعادت
دنیوی و اخروی التزام به تکالیف الهی بهره مدی بدرد چدرا کده از دیددگاه قدرآن ،گدذرگاه
رسیدن به کرامت ،باور به معاد و حرکت بر اساس این اعتقاد است ،لذا ناباوری به ررجام بده
دلیل سرپیﭽی از اوامر الهی ،روی آوری به اعمال ناشایست اخالقدی و نیدز موجدﺐ پایمدالی
کرامت و حیثیت خویش و سرانجامی جز رسوایی نﺨواهد داشت (نور 4/و  -23نسداء )148
که مواردی از آنها ،به شرح ذیل هستند:
بروز سستی و ضعف گسترده در رفتار فردی و جمعی
در زبان عربی ،واژه «سستی» مرادف است با «وهن» و به نوعی دو واژه "رشل"و "ک ََسل"
با «وهن» هم معنا می باشند( .راغﺐ 1412 /م )711/قرآن بده پدیددار شددن ضدعف در اثدر
بروز عنتی در بدن یا عمل یا رکر و یا مقام را وهن می گوید ( .مص فوی)214 /13 1368 /
از دیدگاه قرآن ،عوامل گوناگونی می تواند باعث سستی ررد در انجام وﻇدایف الهدی
می شود که از میان آنها ،شک و تردید در آخدرت ( ،توبده 45 /و  )46دنیداطنبی (توبده)38/
کثرت اموال و نفدام اسدت( .آل عمدران -152 /توبده  38 /و  54و  )86از ایندرو ،خ داب بدا
ُدم
یل لَک ُ
آمنُوا» در آیه  38سوره توبه «یَا َأی ُّ َها ال َّذ َ
عبارت « یَا َأی ُّ َها ال َّذ َ
آمنُوا َما لَک ُْم إذَا ق َ
ین َ
ین َ
الددنْیَا
الدنْیَا م َن ْاآلخ َرة ر ََما َمتَا ُع ال َْحیَداة ُّ
انْف ُروا ر َسبیل ا َّ اث َّاقَنْت ُ ْم إلَی ْاألَ ْرَ :أ َرضیت ُ ْم بال َْحیَاة ُّ
یل» ،به مناسبت اینست که اقتضاء ایمان به خدا و رسول و قیامت ،این اسدت
ر ْاآلخ َرة إ َّال قَن ٌ
که انسان یقین داشته باشد به این که مسلنه جهاد ،ردائز شددن بدحددى الحسدنیین اسدت .اگدر
ین ق ُتن ُدوا رد
کشته شود شهید شده و باالترین مقام انسانیست و مشمول آیه « َو َال تَ ْح َسبَ َّن ال َّدذ َ

ُون» هستند و اگر کشتند ،دشمن بدزرگ اسدالم را از
اء عن ْ َد َربِّه ْم ی ُ ْر َزق َ
َسبیل ا َّ َأ ْم َواتًا بَ ْ
ل َأ ْحیَ ٌ
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بین برده اند و عظمت اسالم را زیاد کرده اند( .طیﺐ  )218 /6/ 1378 /بدین جهت آیده یداد
شده ،برخی مومنین را به سبﺐ تثاقل «سستی باور» و ایثار دنیا بر آخدرت تدوبیخ مدی کندد( .
طوسی /بی تا)219 /5 /
سر فرود آوردن در برابر دشم
قرآن کریم ،در آیه  35سوره محمد «ر ََال تَهنُوا َوتَ ْد ُعوا إلَی َّ
السدن ْم َو َأنْدت ُ ُم ْاألَ ْعن َْدو َن َوا َّ ُ
َم َعک ُْم َول َْن یَت َرک ُْم َأ ْع َمالَک ُْم» ،مومنان را از سستی در انجام وﻇایف نهی نموده ،و برتری را از

آن آنان میداند .البته ،عنت اینکه آیه مزبور ،نهی از صدنح مدی نمایدد در حدالی کده آیدات

دیگر ،توصیه به صنح می کنند ،این است که دین از صنح مبتنی بر «سستی باور» نهی کدرده
است چرا که این موضوع در واقع ،تسنیم شدن به دشمن اسدت( .مدرسدی)274/13/1419/
بنابراین ،این سازش در حقیقت صنح نیست ،بنکده تسدنیم و سازشدی اسدت کده از سسدتی و
زبونی سرچشمه می گیدرد ،یدک ندوع عاریدت طنبدی زشدتی اسدت کده عواقدﺐ دردندا .و
خ رنا .به بار می آورد( .مکارم /1376/ج  21ص )490
به همین سبﺐ ،خداوندد در آیده  45سدوره توبده ،کسدانی را کده از حضدور در جندگ
خودداری می کنند ،در ایمان آوری به روز قیامت ضعیف و مردد مدی شدمارد( .طباطبدایی/
)289/9/1417
ايجاد و افزايش رياكاری
خداوند در پاره ای از آیات قرآنی ،بیان ررموده اسدت کده انسدان غیدر معتقدد بده روز
جزاء ،نیاز دارد به اینکه عمل را برای خاطر غیر خداوند انجدام بدهدد .آیده  38سدوره نسداء
ین یُنْفق َ َ
َده
اء النَّاس َو َال ی ُ ْؤمن ُ َ
ون با َّ َو َال بال ْیَ ْوم ْاآلخدر َو َم ْ
« َوال َّذ َ
دن یَک ُدن الشَّ دی ْ َ ا ُن ل ُ
ُون أ ْم َوال َُه ْم رئ َ َ
اء قَرینًا» شاهد بر این ادعاست .طبم بیان مفسرین ،آیه اشاره دارد بر اینکه ریاکاری،
قَرینًا ر ََس َ
شر .از جهت عمل است زیرا ریاکار ،ثواب عمل را معتقدد نیسدت بنکده مندارع سیاسدی و
دنیوی را دنبال می کند( .طباطبایی)355/4/1417 /
دنبال روی شراطر
دم
ین َال ی ُ ْؤمن ُ َ
دو ُه َولیَق ْتَرر ُدوا َمدا ُه ْ
صغَ لی إلَیْه َأر ْل َد ُة ال َّذ َ
ون ب ْاآلخ َرة َولیَ ْر َض ْ
بر اساس آیه « َولت َ ْ
ُون» (انعام )113/تبعیت و اطاعت از شی ان ،در اثر بی اعتقادی بده روز آخدرت اسدت
ُمق ْتَرر َ
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چرا که انسان بی اعتقاد به روز جزاء ،رریﺐ خواسته های شیاطین گشته و در نتیجده ،از آندان
تبعیت می نمایند .رعل «التصغی» از ماده صغو (بر وزن سرو) به معندی تمایدل پیددا کدردن بده
چیزی است ،ولی بیشتر به تماینی گفته می شود که از طریم شنیدن و بوسینه گدوش حاصدل
می گردد ،و اگر کسی به سﺨن دیگری با نظر موارم گوش کندد بده آن" صدغو" و" اصدغاء "
گفته می شود( .مکارم )409/5/1374
قضاوت های ناعادالنه
اصوال ،کسانی که به روز آخرت ایمان ندارند ،برای رسیدن به م امع دنیوی و اهداف
سیاسی خود ،همه اصول دادرسی صحیح را زیر پای خدود مدی گذارندد .همدان ور کده هدم
اکنون در عرصه بین المننی قابل مشاهده اسدت .آندان ،بدا اسدتفاده از عنداوین حقدوم بشدر و
آزادی بیان و غیره ،سعی می کنند وجه انسدان هدای نیکدو کدار را در اذهدان انسدانها پایمدال
ین
بکنند تا به اهداف اقتصادی و سیاسی خود برسند .خداوند در آیه ق ُْل َهن ُ َّم شُ َه َد َاءک ُُم ال َّدذ َ
ین کَدذَّ بُوا بآیَاتنَدا
ون َأنَّ ا َّ َ َح َّر َم َلهذَ ا رَد ْن شَ ه ُدوا ر َ
یَشْ َه ُد َ
ده ْد َم َع ُه ْ
دع َأ ْه َدو َاء ال َّدذ َ
َدال تَشْ َ
دم َو َال تَتَّب ْ
ُون» (انعدام /آیده  )150بیدان مدی نمایدد اردراد بدی
ون ب ْاآلخ َرة َو ُه ْم ب َربِّه ْم یَعْددل َ
ین َال ی ُ ْؤمن ُ َ
َوال َّذ َ
اعتقاد به روز آخرت ،هیچ واهمه ای در تﺨ ی از اصول قضاوت کده همدان اقامده شداهدان
بدرای اثبددات مدعاسددت ،ندارنددد چددرا کدده آندان حتدی گددواهی دروغ هددم اقامدده مدی کننددد.
(قرشی)337/3/1375/
در حالی که هر قوم و امتی که کارش به رواج روح عصیان و تجداوز در آن بینجامدد،
این روحیه پنید چندان رشد می کند که ارزش های امت و گزیدگان صدالح را از میدان مدی
برد و پس از آن که ارزش ها و مردمان صالح یک قوم از آن نابود شد ،دیگر چه چیز بداقی
خواهد ماند( .مدرسی1419 /م)159/1/
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نترجه گرری
از آنﭽه بیان شد ،نتیجه گررته می شود که
 .1کرامت حقیقی ،جز از گذرگاه توحید و تقوا که ثمره عمل صالح است ،میسر نمدی
گردد .براساس آیات قرآنی و روایدات اسدالمی ،بداور بده کرامدت و احسداس عدزت ،تدأثیر
مستقیم بر تربیت و ررتار صحیح انسان دارد.
 .2آسیﺐ ها و آرت های ناباوری اعتقادی به کرامت ،می تواند عرصه ها و زمینه هدای
گوناگونی داشته باشد ولی مجموع آن ،در بعد روانی و ررتاری ﻇهور پیدا می کند.
 .3بی ایمانی به مبداء هستی ،آسیﺐ های گوناگونی ،همﭽون کفدر ورزی ،آلدودگی
به دو رویی ،در نهایت ناامیدی از نصرت الهی در عرصه های جهاد به دنبال خود می آورد
که هر کدام دارای پیامدهای منفی تربیتی شایانی دارد که به کرامت انسان ل مه های جبران
ناپذیری وارد می سازد.
 .4خدشه دار شدن کرامت انسانی حاصل از ناباوری بده معداد نیدز ،آردت هدای تربیتدی
رراوانی به انسانها در ابعاد رردی و جمعی می رساند همانند بروز سستی و نﺨوت گسدترده،
سازش و تسنیم در برابر دشمن ،ریاکاری ،قضاوت های ناعادالنه و  ...می باشد.
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فهرست منابع
قرآن کریم ،بی جا ،انتشارات اسوه وابسته به سازمان تبنیغات.1380 ،
سیدرضی ،نهل البالغه ،مصحح عزیزا لع ع اردی ،تهران ،بنیاد نهل البالغه.1372 ،
 .1ابن ابی الحدید ،عزالدین ابو حامد ،شرح نهل البالغه ،چاپ اول ،قدم ،کتابﺨانده عمدومی
مرعشی نجفی1337 ،ش.
 .2ابن عباد ،صاحﺐ ،المحیط ر النغة ،چاپ اول ،بیروت ،عالم الکتﺐ ،بی تا.
.3اصفهانی ،راغﺐ حسین بدن محمدد ،المفدردات رد غریدﺐ القدرآن ،چداپ اول ،بیدروت،
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 .4آلوسی ،محمود بن عبدا لع  ، ،روح المعان ر تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی ،چاپ
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الکتاب اسالمی1410 ،ه م.
 .6بجنددوردی ،حسددن بددن آقددابزرگ موسددوی ،القواعددد الفقهیدده ،چدداپ اول ،قددم ،انتشددارات
الهادی 1419 ،م.
 .7بیضاوی ،عبدا لع بن عمر ،اندوار التنزیدل واسدرار التاویدل ،چداپ اول ،بیدروت ،دار احیداء
التراث العربی1418 ،ه م.
 .8توشیهیکو ،ایزوتسو ،خددا و انسدان در قدرآن ،ترجمده احمدد آرام ،بدی چدا ،تهدران ،نشدر
شرکت سهامی انتشار 1393 ،ش.
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ل فی.1404 ،
 .14حقی بر سوی ،اسماعیل بن مص فی ،تفسیر روح البیان ،چاپ اول ،بیدروت ،دار الفکدر،
بی تا.
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