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 چکیده
 هایشود و در قالبد متلّون و متنّوع میگردگر دین هنگامی که از صورت الهی به صورت انسانی جلوه 

این مقاله بر آن است تا با بهره گیری از روش تحلیل یابد. های دینداری ظهور و بروز میجدیدی به نام سنخ
تغییر موضع فرد دیندار بر اثر »های دینداری در قرآن کریم با محوریت یکی از جلوه محتوای کیفی به مطالعه

از  آن است که قرآن کریم در بسیاری پژوهش نشانگرهای یافتهبپردازد. « های مختلفقرارگرفتن در موقعیت
اما  ،کند که در آن افراد ایمان دارندگردد و فضایی را ترسیم میی دوقطبی ایمان و کفر خارج میآیات از فضا

دهند. قرارگرفتن در دینداری موقعیتی بر اثر عواملی از جمله کسب در برخی از موقعیت ها تغییر مسیر می
گاهی  وقوع، سود و دفع ضرر دنیوی و اخروی و شناخت دینداران از جامعه در برخی شرایط خاص و عدم آ

جایگاه دین مدام در معرض تغییر و تبدیل ، نوع دینداری آید. در اینابعاد مختلف مسیر دینداری به وجود می
کی از به عنوان ی «استقامت»د و در تقابل با رسانمیآسیب گیرد. این عملکرد به حیات دینی افراد قرار می
گاهی موجبات مصونیت توانند با بهره. دینداران میاستترین معارف قرآنی محوری گیری از خودشناسی و آ

 از دینداری موقعیتی را فراهم آورند. 
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 مقدمه -1
بشر در  .(11، ص1393)آذربایجانی، ترین، نافذترین و اثرگذارترین نهاد اجتماعی بشر است ، کهن1دین

توان یافت که حیاتی فاقد تجربه دینی و تاریخی طول تاریخ دینی بوده است و هیچ فرد و اجتماعی را نمی
 (.26، ص1355را سپری کرده باشد )کنیگ، « اله»بدون 
ه شده است. اما کار برده همواره در کنار یکدیگر و گاه به عنوان دو واژه مترادف ب« 2دینداری»و « دین»
اند. های این دو مفهوم نمودههای اخیر برخی از پژوهشگران سعی بر بیان تعاریف مجزا و تفکیک حوزهسده

دین گاهی به عنوان حقیقتی مستقل از انسان لحاظ  :توان گفتمی« دینداری»و « دین»در تفکیک دو مفهوم 
أسیس شده و به صورت پیامی الهی توسط پیامبران شود که از سوی مبدأ هستی برای هدایت او وضع و تمی

در اختیار آدمی قرار گرفته است و گاهی به منزله واقعیتی فردی و اجتماعی در زندگی انسان یا همان دینداری، 
واژه دین است از پژوهی، مقصود کاربرد دوم در مطالعات مربوط به دین ،ورزی است و امروزهتدّین و دین
 (. 33، ص1390)شیروانی، 

لی و ،وصف انسان است« تدّین»در حقیقت در تعریف دین نباید دین و دینداری را در هم آمیخت، زیرا 
، 1383، دهد )جوادی آملینسان قرار میگونه است که خداوند آن را در اختیار احقیقتی پیام« دین»

التزام فرد به دین مورد قبول خویش. این التزام در دینداری یا تدّین عبارت است از  .(27-26صص
ای ایمانی )امر قدسی( و رابطه عمال فردی و جمعی پیرامون خداوندای از اعتقادات، احساسات، امجموعه

 ستا ، دینداری میزان عالقه، احترام، سلوک و پایبندی )التزام( افراد به دینبه عبارتیپذیرد. با او، سامان می
دانند. افراد می 3از پژوهشگران دینداری را به معنای درگیری دینی برخی .(50-49، صص3801)طالبان، 

تأثر های فرد را مدینداری در یک حالت کلی، داشتن اهتمام دینی است؛ به نحوی که نگرش، گرایش و کنش»
 (.1384)شجاعی زند، « سازد

پذیرند ل ناتزلزثابت قدم و برخی افراد یکسان نیست.  همه نزد ر دینداریحرکت در مسیاز منظر قرآن کریم 
ه ژوابا بکارگیری د. قرآن کریم در توصیف این افراد کنغییری در دینداری آنان ایجاد نمیو شرایط مختلف ت

ُل َعَلْیِهُم ﴿ :فرمایدمی «استقامت» ُه ُثمَّ اْسَتقاُموا َتَتَنزَّ َنا اللَّ بُّ ذیَن قاُلوا َر ّل ِإنَّ الَّ
َ
وا َو ل  َتاافُ اْلَمالِئَکُة أ

تي ِة الَّ ْبِشُروا ِباْلَجنَّ
َ
ی استقامت را مفسران با عبارات متفاوت .(30 /41: )فصلت ﴾ُکْنُتْم ُتوَعُدوَن  َتْحَزُنوا َو أ

 برخی از این توصیفاتبر عدم تغییر در مسیر دینداری داللت دارد. اند که البته مفهوم همه آنها توصیف کرده
 ،(389، ص17، ج1417)طباطبایی،  «من غیر میل و انحراف و الثبات علی القول الذي قالوه»عبارتند از 

ثم استقاموا علی » ،(223، ص24، ج1411)زحیلی،  «د، فلم یلتفتوا إلی إله غیر اللهثم داموا علی التوحی»
، 25، ج1420)ابن عاشور،  «ا بالله شیئالم یشرکو» ،(226، ص3، ج1416)سمرقندی،  «طاعة الله

پذیرند و دینداری آنها با قرارگرفتن در شرایط از سویی دیگر برخی از دینداران در مسیر دینداری تزلزل .(50ص
« یدینداری موقعیت»مختلف، در معرض تغییر قرار دارد. بر این اساس دینداری این افراد ذیل عنوانی به نام 
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ری به نام ها، مؤلفه اصلی یک نوع دینداتغییر موضع بر اثر قرارگرفتن در موقعیت ،بیان دیگرگیرد. به قرار می
 هایی باعث عدم ثبات و تغییراست. سؤال اصلی این پژوهش این است که چه موقعیت« دینداری موقعیتی»

  شود؟در مسیر دینداری می
های مرتبط با این موضوع ز پژوهشاما برخی ا ،نداشتای در برجهیجستجوی عنوان این پژوهش نت

آسیب شناسی ارتجاع و تزلزل جوامع »( در مقاله خویش با عنوان 1399رادی میبدی و پرچم ) عبارتند از:
ت بر این عقیده اس ،«: یهود صدر اسالم(افت اجتماعی و ذهنی )مورد مطالعهدینی از منظر قرآن با تکیه بر ب

جامعه یهود است. حفظ ایمان و اجرای دستورات دینی در سطح جامعه ترین عامل تزلزل مهم« دنیاطلبی»که 
سطح پایبندی به تعهدات دینی در ، شودطلبی موجب میها و موانع همراه باشد و رفاهممکن است با سختی

 (.   62، ص1399پرچم، اعظم رادی میبدی و زهرا ) جامعه تنّزل یابد
های دینداری مسلمانان در قرآن شناسی سبکگونه»عنوان ( در پایان نامه خویش با 1394بادفر )رحمت 

به مبحث بیگانه شدن از خداوند پس از نجات از « دینداری اضطراری»در قالب مبحث  ،«و نهج البالغه
 (.  72، ص1394ها پرداخته است )بادفر، سختی

 ،«آن کریمآسیب شناسی دینداری در بعد عملکرد از منظر قر»( در مقاله 1394کاشانی )فاطمه 
 و« عمل به دین»، «عرصه شناخت دین»رسان به رسان را به سه دسته عملکردهای آسیبعملکردهای آسیب

، صبور نبودن در «دینداری موسمی و مقطعی»تقسیم کرده است و ذیل مبحث « ماندگاری در مسیر دین»
، 1394داند )کاشانی، ین میرسان به عرصه ماندگاری در مسیر دترین عملکرد آسیبمسیر دینداری را مهم

 (. 91ص
 «محور و دینداری متکلفانهمقایسه دینداری تکلیف»نامه خویش با عنوان ( در پایان1393دوز )چرمزهره         
دوز، داند )چرمگرایی و تعّصب میهای انحراف از معیارهای ثبات در عقیده را خرافات، غلّو، کثرتگونه

شایان ذکر است که این پژوهش از آن جهت متفاوت است که بر اساس یک محور اصلی  .(94، ص1393
 .های متعددی را استخراج و تحلیل کرده استفه، مؤلّ «هاتغییر موضع بر اثر قرارگرفتن در موقعیت»با عنوان 

 روش تحقیق-2
توان ا میمحتوای کیفی رتحلیل »روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل محتوای کیفی است. 

سازی تم بندی، کدبندی وهای متنی از طریق فرایندهای طبقهمحتوایی داده -روش تحقیقی برای تفسیر ذهنی
د تضمین منشده دانست. عینیت نتایج به وسیله وجود یک فرایند کدبندی نظامبا طراحی الگوهای شناخته

یا الگوهایی را که  1هارود و تمت یا محتوای عینی متون میشود. تحلیل محتوای کیفی به فراسویی از کلمامی
آزماید. یکی از موضوعات درخور توجه در تحلیل به صورت محتوای آشکار می ،آشکار یا پنهان هستند
کند یا آشکار؟ گیری درباره این موضوع است که آیا تحلیل بر محتوای پنهان تأکید میمحتوای کیفی، تصمیم

ر عمق ولی تفسیرها د ،در تحلیل محتوای کیفی به تفسیر مربوط هستند 2کار و محتوای پنهانزیرا محتوای آش
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و سطح انتزاع متفاوت هستند. همین عامل موجب شده است که محققان تحلیل محتوای کیفی را به منزله 
 (.10ص، 1394)ایمان و نوشادی، « های متنی درنظر بگیرندویژه برای دادهپذیر بهروشی انعطاف

ن ساختن مفاهیم و مقوالت آشکار و پنهان متتحلیل محتوای کیفی از نوع استقرایی است که برای روشن 
های پژوهش در علوم اجتماعی است که در پی ترین تکنیکیکی از مهمشود. تحلیل محتوا تفاده میاس

زد پرداها میتماعی به تحلیل آنهای نمادین است و بدون اخالل در واقعیت اجها به منزله پدیدهشناخت داده
 (. 226، ص1391)فلیک، 

دار و تحلیل تحلیل محتوای کیفی دارای سه رویکرد تحلیل محتوای عرفی، تحلیل محتوای جهت
دار است. در این نوع محتوای تلخیصی است. رویکرد مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل محتوای جهت

رود. مفاهیم نظری، راهنمای شده به مواجهه با متن میز پیش تعیینتحلیل، محقق بر اساس مبانی نظری ا
، آیات «واحد معنا»ها و سوره« واحد تحلیل» ،محقق در استخراج مقوالت از دل متن هستند. در این پژوهش

ند. فرایند پژوهش بر اساس رجوع به آیات قرآن کریم، رصد مباحث مورد نظر بر اساس مدل هستقرآن کریم 
 و درون فهمی آیات با استناد به تفاسیر معتبر انجام پذیرفته است. مفهومی

یم -3  استقامت در قرآن کر
به معنای قیام )برپا ایستادن( در مقابل قعود )نشستن( است و با توجه به « َقَوم»واژه استقامت از ریشه 

یعنی در آنچه به تو امر شده « ُأِمْرَت اْسَتِقْم َکما »جمله کند. می« طلب قیام در امر»، داللت بر استفعال باب
از ماده قیام گرفته شده « استقامت» .(341، ص9، ج1368است قیام نموده و پایداری نشان بده )مصطفوی، 

از این نظر که انسان در حال قیام بر کار و تالش خود تسلط بیشتری دارد. استقامت یعنی در خود آن چنان 
 (.258، ص9، ج1371اه نیابد )مکارم شیرازی، حالتی ایجاد کن که سستی در تو ر

اْسَتِقْم َکما فَ ﴿ :فرمایدیامبر اکرم )ص( و پیروان ایشان را دستور به استقامت داده است و میم، پقرآن کری
ُه ِبما َتْعَمُلوَن َبصیر   ِمْرَت َو َمْن تاَب َمَعَك َو ل َتْطَغْوا ِإنَّ

ُ
در حدیث معروفی از ابن  .(112 /11: )هود ﴾أ

 قاَل  َك ذلِ لِ  ة، َو ه االیَ ن هِذ مِ  ق  َش و ال اَ  یهِ لَ َع  د  َش ت اَ ه )ص( آیة کانَ اللّ  سوِل لی َر َع  َل َز ما نَ »عباس آمده است که 
ْیُب  ِإَلْیَك  َأْسَرعَ ه قالوا لَ  ه حیَن صحابِ اِل  ، 5تا، جبی)طبرسی، « ةَع الواقِ  َو  تنی هودُ بَ ی  ! َش هِ اللّ  سوَل َر  َیا الش 

تر از این آیه بر پیامبر اکرم )ص( نازل نشد و لذا هنگامی که اصحاب ای شدید و مشکلهیچ آیه :(304ص
 ؛نمایان گشته استدر شما چرا به این زودی موهای شما سفید شده و آثار پیری  ،از آن حضرت پرسیدند

، ُرواَشم  »نازل شد پیامبر اکرم )ص( فرمود:  پیر کرد. هنگامی که آیه فوقمرا سوره هود و واقعه  :ایشان فرمود
ُروا دامن به کمر بزنید، دامن به کمر بزنید )که وقت  :(351، ص3، ج1404)سیوطی، « کاضاِح  َی ئِ ما ُر ، فَ َشم 

 خندان دیده نشد. )ص( پیامبرهرگز  ،کار و تالش است( و از آن پس
 ورهدر این س آن است که خداوندند، خود دانسترا باعث پیری « هود»عّلت اینکه پیامبر اکرم )ص( سوره 
ود خ ،و حضرت بیم آن داشته است که مأموریت انجام نگیرد وگرنه استقامت اّمت را از آن بزرگوار خواست

وقوف بر احکام و مفاهیم استقامت،  .(172، ص1374آن بزرگوار استقامت داشته است )موسوی خمینی، 
 انسجام به کلعمق التزام روحی به دین و  و به عبارت دیگر، پ استبا دقت و بدون انحراف به راست و چ
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« پایداری»استقامت به معنای  .(159، ص20، ج1419مفردات آن بدون زیادت و نقصان است )فضل الله، 
گیرند توجهی به امور دیگر ندارند و مالک کنش آنها، پیشگان در هر موقعیتی که قرار میاست. استقامت

ی هاآمیز از موقعیتن دین است. نتیجه آن اجرای درست و دقیق احکام دین و عبور موفقیتمعیارهای روش
 انگیز است. وسوسه

 دینداری موقعیتی -4
 ها عبارتند از:بر اثر قرارگرفتن در موقعیتتغییر موضع عوامل از دیدگاه قرآن کریم، 

 کسب سود و دفع ضرر دنیوی و اخروی -4-1
ه کسب ألشدن با مسمواجه ،گرددفرد دیندار میه موجب تغییر مسیر عاملی کترین رسد شایعبه نظر می

 ع ضرر است. سود و دف

 اقبال و ادبار دنیا -4-1-1
 :فرمایدنوع تعامل دنیا با آنان است. قرآن کریم در توصیف این افراد می ،مالک برخی از افراد در دینداری

َه َعلی﴿ اِس َمْن َیْعُبُد اللَّ صاَبْتُه ِفْتَنة  اْنَقَلَب َعلی َو ِمَن النَّ
َ
نَّ ِبِه َو ِإْن أ

َ
صاَبُه َخْیر  اْطَمأ

َ
َوْجِهِه  َحْرٍف َفِإْن أ

ْنیا َو اْْلِخَرَة ذِلَك ُهَو   به معنای«  حرف»ز دیدگاه لغویون ا .(11 /22: )حج ﴾اْلُاْسراُن اْلُمِبیُن َخِسَر الدُّ
علی طرف من »به معنای « علی حرف»و  (41، ص9، ج1412طرف و جانب هر چیزی است )ابن منظور، 

نه سکون و  ،و اضطراب در دین باشدسستی در حالت قلب آن. مانند اینکه فرد نه وسط و  ،است« الدین
کرد  اگر احساس پیروزی و غنیمت ،که در کنار سپاه و لشکر ایستاده استاست مانند کسی . این فرد طمأنینه

 (.146، ص3، ج1407کند )زمخشری، یابد و در غیر این صورت فرار میقرار و اطمینان می
نشینان خدمت پیامبر اکرم )ص( اند که گاهی گروهی از بادیهدر شأن نزول این آیه چنین نقل کرده

زائید و اموال آورد، زن آنها پسر میمی شد، اسب آنها بچه خوبیآمدند، اگر حال جسمانی آنها خوب میمی
دند. اما کرشدند و به اسالم و پیامبر اکرم )ص( عقیده پیدا میخشنود می ،گرفتو چهارپایان آنان فزونی می

 های شیطانیوسوسه ،گذاشتاموالشان رو به نقصان می یا آورد وهمسرشان دختر می یا شدنداگر بیمار می
ای و آنها ها به خاطر این آئینی است که پذیرفتهیتمام این بدبخت :گفتو به آنها میگرفت قلبشان را فرا می

از منظر این  .(17، ص12، ج1364قرطبی،  /208، ص23، ج1420شدند )فخر رازی، گردان میهم روی
( و ایمان آنها تابع 35، ص14، ج1371اقبال و ادبار دنیاست )مکارم شیرازی،  ،افراد معیار حقانیت دین

این وجه )از عبادت( تجارت  .(28، ص16، ج1419کنند )فضل الله، شرایطی است که در آن زندگی می
دنیاست رسیدن به ( و الزمه آن استخدام دین برای 26، ص20، ج1406دنیوی است )صادقی تهرانی، 

 (.350، ص14، ج1417)طباطبایی، 
داند. برخی از افراد هنگامی که در موقعیتی قرار می« متاع»های دنیوی را مندیهمچنین قرآن کریم بهره

ه عنوان کنند. بدومی را انتخاب می ،های دنیوی یکی را انتخاب کنندمندیگیرند که باید بین دین و بهرهمی
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، این کار بر ندباش دادر غزوه تبوك به مسلمانان آمادههنگامی که پیامبر اکرم )ص( برای شرکت د ،نمونه
ای از آنان دشوار آمد و از شرکت در جهاد خودداری کردند. قرآن کریم در بیان سرزنش این افراد عده
ذیَن آَمُنوا ما َلُکْم ِإذا قیَل َلُکُم اْنِفُروا في﴿ :فرمایدمی َها الَّ یُّ

َ
اَقْلُتْم  یا أ ِه اثَّ  َرضَسبیِل اللَّ

َ
ْرِض أ

َ
یُتْم ِإَلی اْْل

ْنیا ِمَن اْْل ْنیا ِفي اْْلِخَرِة ِإّل خِباْلَحیاِة الدُّ تأخیر و عدم  بهانه .(38 /9: )توبه ﴾ َقلیل  َرِة َفما َمتاُع اْلَحیاِة الدُّ
شرکت این افراد در جهاد این بود که در آن هنگام هوا به شدت گرم بود، مردم بر اثر کمبود خوراك در تنگنا 

آیا  :ایدفرمکند و میفرارسیده بود. قرآن کریم آنان را سرزنش می نیز های مدینهقرار داشتند و زمان چیدن میوه
 (.44، ص4، ج1424دهید؟ )مغنیه، گی آخرت ترجیح میشما نعمت نابودشدنی دنیا را بر نعمت همیش

عشیره و قبیله و  ،قرآن کریم موانع شرکت در جهاد را عالقه انسان به پدران، فرزندان، برادران، همسران
ُقْل ِإْن کاَن آباُؤُکْم َو ﴿ :فرمایدداند و میتجارت و مساکن مرفه می یها و ترس از کساداموال و سرمایه

ْبناُؤکُ 
َ
ْموال  اْقَتَرْفُتُموها َو ِتجاَرة  َتْاَشْوَن َکساَدها َو َمساِکُن أ

َ
ْزواُجُکْم َو َعشیَرُتُکْم َو أ

َ
ْم َو ِإْخواُنُکْم َو أ

ِه َو َرُسوِلِه َو ِجهاٍد في َحبَّ ِإَلْیُکْم ِمَن اللَّ
َ
تِ  َتْرَضْوَنها أ

ْ
ی َیأ ُصوا َحتَّ بَّ ْمِرهِ َو  َی َسبیِلِه َفَتَر

َ
ُه ِبأ ُه ل َیْهِد ا اللَّ ی للَّ

دهد و آن این است که در این آیه تعریف روشنی از انسان مؤمن ارائه می .(24 /9: )توبه ﴾اْلَقْوَم اْلفاِسقیَن 
آن شخص باایمان و پاك  ،هنگام تعارض بین حق و منافع انسان، هر کس حق را بر منافع خود ترجیح دهد

 (.23، ص4، ج1424د، منافق و ناپاك است )مغنیه، است و هرکس که منافع خود را بر حق ترجیح ده
اهمیت منافع دنیوی برای برخی از افراد تا آنجاست که مالک شرکت در جهاد برای آنها اطمینان یافتن  

داوند به فرمان خ ،گشتباز می« حدیبیه»هنگامی که پیامبر اکرم )ص( از  مثال،از کسب غنائم جنگی است. 
داد و تصریح فرمود که در این پیکار فقط آنها « فتح خیبر»حدیبیه را بشارت به کننده در مسلمانان شرکت

شرکت کنند و غنائم جنگی مخصوص آنهاست و تخّلف کنندگان را نصیبی از این غنائم نخواهد بود. اما این 
م فراوانی غنائشود و قطعًا پیروز می ،افراد هنگامی که فهمیدند پیامبر اکرم )ص( در این جنگی که در پیش دارد

را خواستند. قرآن « خیبر»خدمت ایشان آمدند و اجازه شرکت در میدان  ،اسالم خواهد افتاد به دست سپاه
ُفوَن ِإَذا اْنَطَلْقُتْم ِإلی﴿ :فرمایدمی در این باره کریم یُدوَن  َسَیُقوُل اْلُمَالَّ ِبْعُکْم ُیر ُخُذوها َذُرونا َنتَّ

ْ
 َمغاِنَم ِلَتأ

ْن 
َ
ُه ِمْن َقْبُل َفَسَیُقوُلوَن َبْل َتْحُسُدوَننا َبْل کأ ِبُعونا َکذِلُکْم قاَل اللَّ ِه ُقْل َلْن َتتَّ ُلوا َکالَم اللَّ ُنوا ل َیْفَقُهوَن اُیَبدِّ

خواهند وعده الهی را در مورد اختصاص غنائم کنندگان میدر حقیقت تخّلف .(15 /48: )فتح ﴾ َقلیال  ِإّل 
تغییر دهند و خود را در این غنائم جنگی شریک آنان سازند « صلح حدیبیه»کننده در اد شرکتبه افر« خیبر»

 (. 127، ص23تا، ج)طبرسی، بی
اَس َعبِ »فرماید داند و میمالک برخی از افراد در دینداری را ثبات معیشت می امام حسین )ع( نیز یُد ِإن  الن 

یُن َلْعٌق َعَلی أَ  ْنَیا َو الد  اُنوَن الدُّ ی  ُصوا ِباْلَباَلِء َقل  الد  ْت َمَعاِیُشُهْم َفِإَذا ُمح  ، 1404)حرانی، « ْلِسَنِتِهْم َیُحوُطوَنُه َما َدر 
هاشان بر محور دین بگردد چرخد و تا وقتی زندگیمردم بنده دنیا هستند و و دین بر زبان آنها می :(245ص

شت شوند. بنابراین منافع دنیوی و معیزموده شوند دینداران اندک میاما وقتی به وسیله بالء آ ،در پی آن هستند
 شود. هایی است که موجب تغییر در مسیر دینداری مییکی از موقعیت

 



 
 

  95    / صدیقه کرمی میدر قرآن کر  یتیموقع یندار ید یهامفهوم و مؤلفه یواکاو

 هارهایی از ساتی-4-1-2
اما هنگامی که از آن  ،خواندها خداوند را از صمیم جان مییکی از حاالت انسان این است که در سختی

ا ﴿ :شوداز خدا بیگانه می ،شرایط رهایی یافت ْو قاِئما  َفَلمَّ
َ
ْو قاِعدا  أ

َ
رُّ َدعانا ِلَجْنِبِه أ ْنساَن الضُّ َو ِإذا َمسَّ اْْلِ

ْن َلْم َیْدُعنا ِإلی
َ
هُ َمرَّ َکأ َن ِلْلُمْسِرفیَن ما ک َکَشْفنا َعْنُه ُضرَّ یِّ ُه َکذِلَك ُز  /10: )یونس ﴾اُنوا َیْعَمُلوَن ُضرٍّ َمسَّ

هنگامی که خطرات برطرف شد  ولی ،شناسداین سیرت انسان است که خداوند را در حالت سختی می .(12
آنچنان که گویی  ،گذاردکند و قدم در مسیر طغیان و تمّرد میو احساس آرامش نمود، همه چیز را فراموش می

  (.279، ص11، ج1419که خداوند را نخوانده و نتایج آن را به دست نیاورده است )فضل الله، 
ی ها را از یادکرد موقتکند که در آن انسانمیقرآن کریم با استفاده از مظاهر طبیعت فضایی را ترسیم 

ُرُکْم ﴿ :فرمایددارد و میخداوند بر حذر می ذي ُیَسیِّ ْیَن  ُهَو الَّ ی ِإذا ُکْنُتْم ِفي اْلُفْلِك َو َجَر ِفي اْلَبرِّ َو اْلَبْحِر َحتَّ
 
ُ
ُهْم أ نَّ

َ
وا أ یح  عاِصف  َو جاَءُهُم اْلَمْوُج ِمْن ُکلِّ َمکاٍن َو َظنُّ َبٍة َو َفِرُحوا ِبها جاَءْتها ر یٍح َطیِّ حیَط ِبِهْم ِبِهْم ِبر

یَن َلئِ  َه ُمْاِلصیَن َلُه الدِّ یَن َدَعُوا اللَّ اِکر ْنَجْیَتنا ِمْن هِذهِ َلَنُکوَننَّ ِمَن الشَّ
َ
ْنجاُهْم ِإذا ُهْم َیْبُغوَن ِفي  ْن أ

َ
ا أ َفَلمَّ

ْرِض ِبَغْیِر اْلَحقِّ 
َ
در این آیه دست به اعماق فطرت بشر انداخته و توحید فطری  .(23-22 /10: )یونس ﴾اْْل

 درگاهها در شدائد و اهوال به زیرا انسان ،(258، ص8، ج1371کند )مکارم شیرازی، را برای آنها تشریح می
این آیه به انسانها یادآوری  .(360، ص5تا، جخوانند )طوسی، بیند و او را از روی اخالص میکنمیرو خدا 

اما به محض اینکه  ،کنندند که چگونه در مشکالت و خطرات بزرگ همه چیز را جز خداوند فراموش میکمی
 شوند. از آن وضعیت رهایی یافتند از خدا بیگانه می

 /17: ؛ اسراء67 /17: اسراء ؛54/ 16: نحل)نیز بیان کرده است  دیگری قرآن کریم این مبحث را در آیات
َه » :فرمایدامام علی )ع( می رو،(. و ازاین51 /41: ؛ فصلت49 /39: زمر ؛65 /29: ؛ عنکبوت83 َنْسَأُل الل 

ْن اَل ُتْبِطُرهُ  اُکْم ِمم  خواهیم که ما و شما را از خدا می»؛ (64خطبه ، البالغه)نهج« ِنْعَمةٌ  ُسْبَحاَنُه َأْن َیْجَعَلَنا َو ِإی 
 .«سازدو مغرور نمیی آنها را مست از کسانی قرار دهد که هیچ نعمت

 خطرات جانی -4-1-3
مواردی است که با جان افراد در ارتباط  ،هایی که موجب تغییر مسیر دینداری استاز دیگر موقعیت

است. در قرآن کریم موارد متعددی از تغییر مسیر دینداری مؤمنان هنگام قرارگرفتن در موقعیت جهاد بیان 
 شده است.

 ند،خواهد که وارد سرزمین مقدس شواسرائیل میحضرت موسی )ع( از بنیهنگامی که به عنوان نمونه 
ای برای عدم ورود خویش بیان کردند و به موسی )ع( گفتند: تو و پروردگارت آنها حضور ستمگران را بهانه

َبدا   قاُلوا یا ُموسی﴿ :ایمبروید )و با آنان( بجنگید، ما همین جا نشسته
َ
ا َلْن َنْدُخَلها أ اْذَهْب ما داُموا فیها فَ  ِإنَّ

َك َفقاِتال ِإنَّا هاُهنا قاِعُدوَن  بُّ ْنَت َو َر
َ
خروج از معنای ایمان  پاسخ آنان به آن حضرت .(24 /5: )مائده ﴾أ

اسرائیل در مبارزه با دشمن، چنان مشهور بود که سستی بنی .(2117، ص4تا، جسلیم است )ابوزهره، بی
د: گفتنبدر )سال دوم هجری( و هنگام ورود به مکه )سال ششم هجری( میمسلمانان نیز پیش از شروع جنگ 
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جنگیم  ادهآم ای پیامبر همواره در رکاب تو بلکه یم،یبگو« إنا هاهنا قاعدون» اسرائیل نیستیم کهما همچون بنی
  .(271، ص2، ج1388)قرائتی، 

ذیَن آَمُنوا ِإذا َلقیُتُم ﴿ :ایدفرمکند و میقرآن کریم مؤمنان را به ثبات قدم در جهاد دعوت می َها الَّ یُّ
َ
یا أ

ْدباَر 
َ
وُهُم اْْل ذیَن َکَفُروا َزْحفا  َفال ُتَولُّ این آیه تشویق اهل ایمان بر ثبات و مجاهده است  .(15 /8: )انفال ﴾الَّ

در فضائل امام علی )ع( آمده است که در تمام عمر، حتی یك بار هم از  .(3084، ص6تا، ج)ابوزهره، بی
 (. 139، ص2، ج1415جبهه و جنگ فرار نکرد )حویزی، 

 تجارت و بردگی در مواجهه با مقوله عبادت -4-1-4
 دگاه آنهانوع دی ،آوردگرفتن افراد در دینداری موقعیتی را فراهم میریکی دیگر از بسترهایی که زمینه قرا

رات نادرستی از فلسفه عبادت دارند و همین امر موجب مینسبت به مقوله عبادت است. برخی از افراد تصّو 
های نادرستی از جمله تجارت و بردگی قرار گیرد. امام علی )ع( در توصیف دینداری آنها در موقعیت که شود

َه َرْغَبةً » :فرمایدانواع عبادت می َه َرْهَبًة َفِتْلَك ِعَباَدُة  ِإن  َقْومًا َعَبُدوا الل  اِر َو ِإن  َقْومًا َعَبُدوا الل  ج  َفِتْلَك ِعَباَدُة التُّ
ْحَرار

َ
َه ُشْکرًا َفِتْلَك ِعَباَدُة اْْل گروهی خدا را از روی »؛ (237حکمت ، )نهج البالغه« اْلَعِبیِد َو ِإن  َقْومًا َعَبُدوا الل 

است و گروهی از ترس کیفر عبادت کردند و این عبادت  تاجران بادتمیل به ثواب عبادت کردند و این ع
ت . بر این اساس عباد«بردگان است و گروهی به خاطر سپاسگزاری عبادت کردند و این عبادت آزادگان است

های آن است و عبادت مندی از انواع نعمتو بهره« بهشت»تاجران به خاطر قرارگرفتن در موقعیتی به نام 
 و عذاب های آن است. « دوزخ»بردگان به خاطر ترس از قرارگرفتن در موقعیتی به نام 

را باالتر  «رضوان و رضایت پروردگار»رسیدن به مقام  بلکهاما دینداری آزادگان وابسته به موقعیت نیست 
اٍت َوَعَد ال﴿ :فرمایدمی چنانکه قرآند ندانهای اخروی میاز همه نعمت ُه اْلُمْؤِمنیَن َو اْلُمْؤِمناِت َجنَّ لَّ

َبة  في ْنهاُر خاِلدیَن فیها َو َمساِکَن َطیِّ
َ
ْکَبُر ذِلَك ُهَو  َتْجري ِمْن َتْحِتَها اْْل

َ
ِه أ اِت َعْدٍن َو ِرْضوان  ِمَن اللَّ َجنَّ

است که به کند آن عوت میآن کریم بشر را بدان دحقیقت عبودیت که قر .(72 /9: )توبه ﴾اْلَفْوُز اْلَعظیُم 
 .(339، ص9، ج1417خاطر محبت به خدا انجام شود، نه به خاطر طمع بهشت یا ترس از آتش )طباطبایی، 

 عبادت برخی از افراد برای کسب سود و دفع ضرر اخروی است. ،بنابراین

 قرارگرفتن جامعه در  برخی شرایط خاص -4-2
ح دینی سطوزیرا  ،شود شرایط جامعه استمسیر دینداری میهایی که باعث تغییر یکی دیگر از موقعیت

در یک جامعه متفاوت است و در هنگام تغییر شرایط، دینداری افراد نیز در معرض تغییر و تبدیل قرار افراد 
 گیرد.می

 های ماتلف جامعه های ضد دینی گروهفعالیت -4-2-1
نی های ضد دیفعالیت ،آورددینداری افراد را فراهم میهایی که موجبات تغییر در مسیر یکی از موقعیت

کم اما کم ،بردندقوم ثمود در رفاه اقتصادی به سر می ،های جامعه است. به عنوان نمونهبرخی از گروه
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خداوند برای هدایت آنها صالح )ع( را فرستاد )رسولی  .ایشان رواج پیدا کرد بینپرستی و فساد دربت
اما با وجود دالیل و شواهد قطعی بر نبوت صالح، مستکبران به او ایمان نیاوردند  ،(103، ص1392،محالتی

پاسخ دادند. قرآن کریم در بیان استقبال مستضعفین و اعراض )ع( ن به دعوت صالح او تنها مستضعف
ِذیَن اْسُتْضِعُفوا ﴿ :فرمایدحضرت میآن  مستکبران در برابر دعوت ِذیَن اْسَتْکَبُروا ِمْن َقْوِمِه ِللَّ  الَّ

ُ
قاَل اْلَمََل

ْرِسَل ِبِه ُمْؤِمُنوَن 
ُ
ا ِبما أ ِه قاُلوا ِإنَّ بِّ نَّ صاِلحا  ُمْرَسل  ِمْن َر

َ
 َتْعَلُموَن أ

َ
ا  ِلَمْن آَمَن ِمْنُهْم أ ِذیَن اْسَتْکَبُروا ِإنَّ قاَل الَّ

ِذي آَمْنُتْم ِبِه کاِفُروَن ِبا را به خاطر فقرشان تحقیر  مستکبران افراد مستضعف .(76-57 /7: )اعراف ﴾لَّ
ترین دلیل بر اثبات این موضوع به همین دلیل این آیه بزرگ .(620، ص2، ج1386کردند )نهاوندی، می

چراکه همین افزایش، آنان را به سرکشی و کفر  ،استاست که استکبار زاییده افزایش ثروت و باالرفتن مقام 
ن ااغلب در هر زمانی ترویج دین به دست مستضعف ،البته .(307، ص14، ج1420دارد )فخر رازی، وامی

، 6تا، جاز سالمت فطری برخوردارند )ابوزهره، بی آنان .(368، ص5، ج1369بوده است )طیب، 
. بر این اساس یکی از عوامل مؤثر در دینداری، پایگاه دندارنوابستگی به قدرت و ثروت چراکه ( 2890ص

 اقتصادی افراد یک جامعه است. 
 قاَل ُموسیَو ﴿ :داندموجب گمراهی مردم می وهای ثروتمند جامعه را گروه« مترفین»و « مأل»قرآن کریم 

ْموال  ِفي اْلَحیا
َ
یَنة  َو أ هُ ِز

َ
نا ِإنََّك آَتْیَت ِفْرَعْوَن َو َمََل بَّ وا َعْن َسِبیِلَك َر نا ِلُیِضلُّ بَّ ْنیا َر  .(88 /10: )یونس ﴾ِة الدُّ

/ 274، ص1400ها را پر کرده بود )عسکری، ها و هیبت آنها قلبمأل اشرافی بودند که جمال آنها چشم
 !به اصطالح الم عاقبت و نتیجه است، یعنی پروردگارا« لیضلوا»الم در  .(243، ص7تا، جبیطبرسی، 

 (.346، ص11تا، جهمان، بیطبرسی، سرانجام و عاقبت کار اینها چنان است که مردم را از راه تو گمراه کنند )
َیٍة ِمْن َنِذیٍر ِإلَّ ﴿ :فرمایدهای ضددینی مترفین میهمچنین قرآن کریم درباره فعالیت ْرَسْلنا ِفي َقْر

َ
َوما أ

ْرِسْلُتْم ِبهِ 
ُ
ا ِبما أ م»به معنای « ترف»از ماده  مترف.( 34 /34: )سبأ ﴾کاِفُروَن  قاَل ُمْتَرُفوها ِإنَّ است و « تنعُّ

گویند که فزونی نعمت او را غافل، مغرور و مست کرده و به طغیان واداشته است )ابن به کسی می« ُمترف»
در نتیجه انسان دالیل هدایت  ،شودترف یا تنّعم باعث فاسد شدن فطرت می .(17، ص9، ج1414منظور، 
در حقیقت  .(2910، ص5، ج1425کند )قطب، ورزد و باطل را یاری میبیند و بر آن استکبار میرا نمی

توانند برای مخالفت با دیگران انجام دهند تردید واردکردن در سخنان آنان است یکی از کارهایی که افراد می
در بین مردم داشتند، با چنین روشی مانع پیروی مردم از پیامبران  به خاطر جایگاهی که« مترفین»و « مأل»و 

 شدند.می

  محیط اجتماعی آلوده -4-2-2
ود. از شکه موجب تغییر مسیر دینداری افراد میاست هایی از دیگر موقعیتقرارگرفتن در محیط آلوده 

پرستان و اسرائیل از دریا و رسیدن به مکان زندگی بتداستان خروج بنیهای قرآنی این مبحث نمونه
َتْوا َعلی﴿ :از حضرت موسی )ع( است« اله»جعل درخواست 

َ
ُکُفوَن َقْوٍم َیْع  َوجاَوْزنا ِبَبِني ِإْسراِئیَل اْلَبْحَر َفأ

ْصناٍم َلُهْم قاُلوا یا ُموَسی اْجَعْل َلنا ِإلها  َکما َلُهْم آلِ  َعلی
َ
ُکْم قَ أ  .(138 /7: )اعراف ﴾ْوم  َتْجَهُلوَن َهة  قاَل ِإنَّ
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 یان محسوس در طول تاریخ بوده استپرستی و خداهای گرایش به بتگرایی یکی از مهمترین سرچشمهحس
تأثیر گذاشت و آنها را به  اسرائیلبنیمحیط فاسد بر افکار  .(252، ص3، ج1386)مکارم شیرازی، 

زیرا محیط آلوده موجب رویگردانی  ،(260، ص7، ج1385)هاشمی رفسنجانی،  پرستی متمایل ساختبت
این آیه شریفه اهمیت سالمت اجتماع را در سالمت دینداری  .(44، ص1371شود )مطهری، مردم از دین می

گاهی دینی برخی افراد پایین باشد و با قرارگرفتن در معرض آلودگی ،دهدنشان می ها زیرا ممکن است سطح آ
 تغییر مسیر دهند.

َربِّ ﴿ :شوندقرآن کریم از قول حضرت ابراهیم )ع( به این نکته اشاره دارد که بتها سبب گمراهی مردم می
اِس َفَمْن َتِبَع  ْضَلْلَن َکثیرا  ِمَن النَّ

َ
ي َو َمْن َعصاني نيِإنَُّهنَّ أ ُه ِمنِّ  .(36 /14: )ابراهیم ﴾َفِإنََّك َغُفور  َرحیم   َفِإنَّ

شدند در حالی که سنگ و چوبی بیش آید که بتها چگونه سبب گمراهی مردم میحال این سؤال پیش می
لیان و و چوبی را متو ینبودند و قدرت بر گمراه ساختن آنها نداشتند. در پاسخ باید گفت گاه بتهای سنگ

ودند کننده بگمراهلوح که برای عوام ساده شدندآراستند و تشریفات برای آنها قائل میکارگردانان آن چنان می
 (. 367، ص10، ج1371)مکارم شیرازی، 

 جامعه در خفقان دینی -4-2-3
ر شرایط سخت دینی و قرارگرفتن جامعه د ،شودهایی که موجب تغییر مسیر دینداری میاز دیگرموقعیت

ْینا َعلی﴿نشینی که در آیه یا صومعه« َرهبانیت»های اهل ایمان است. ایجاد تنگنا برای فعالیت آثاِرِهْم  ُثمَّ َقفَّ
فَ 

ْ
َبُعوهُ َرأ ِذیَن اتَّ ْنِجیَل َو َجَعْلنا ِفي ُقُلوِب الَّ َیَم َو آَتْیناهُ اْْلِ ْینا ِبِعیَسی اْبِن َمْر ة  ِبُرُسِلنا َو َقفَّ ة  َو َرْحَمة  َو َرْهباِنیَّ

محصول همین شرایط است. ابن  ،( به آن اشاره شده است27 /57: )حدید ﴾اْبَتَدُعوها ما َکَتْبناها َعَلْیِهْم 
من  ؟اسرائیل رهبانّیت را اختراع کردنددانی از کجا بنیفرمود: آیا مي به منگوید: پیغمبر )ص( مسعود می

اسرائیل حاکمان ستمگری بعد از عیسی مسلط فرمود: بر بنی ند. آن حضرتخدا و رسول او داناتر :گفتم
شدند و اهل ایمان سه مرتبه با آنها پیکار کردند و هر سه بار شکست خورده و فراری شدند. پس گفتند اگر 

باقی نخواهد ماند. به همین دلیل و برای دین یك نفر کنند ما را نابود می ،این گروه ستمگر دوباره ما را بیابند
، 24تا، جدر روی زمین و در میان غارها پراکنده شدند و بدین صورت رهبانّیت به وجود آمد )طبرسی، بی

 (. 250ص
ِإنَّ ﴿ :مایدفرقرآن کریم در بیان گفتگوی افراد تحت ستم کافران با فرشتگان قبض روح می ،همچنین

اُهُم اْلَمالئِ  ِذیَن َتَوفَّ  َلْم َتُکْن الَّ
َ
ْرِض قاُلوا أ

َ
ا ُمْسَتْضَعِفیَن ِفي اْْل ْنُفِسِهْم قاُلوا ِفیَم ُکْنُتْم قاُلوا ُکنَّ

َ
َکُة ظاِلِمي أ

ُم َو ساَءْت َمِصیرا   واُهْم َجَهنَّ
ْ
ولِئَك َمأ

ُ
ِه واِسَعة  َفُتهاِجُروا ِفیها َفأ ْرُض اللَّ

َ
این  بنابر مفاد .(97 /4: )نساء ﴾أ

اند در برابر فرشتگان قبض روح برخی از افرادی که با ماندن زیر سلطه کافران بر خویش ستم کرده ،آیه
ما در زمین مستضعف بودیم و در سرزمین خود در برابر اهل شرك ناتوان بودیم، زیرا آنان جمعیتی  :گویندمی

از ماده « استضعاف» .(6، ص6ج تا،داشتند )طبرسی، بینیرومندتر بودند و ما را از ایمان به خدا باز می
های ضعیف از معنای اصلی این ماده، به گونه .(747، ص1420است )فیروزآبادی،  به معنای ناتوانیضعف 
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ی شامل ضعف در در معنای مادّ  .(30، ص7، ج1368مادی و معنوی استعمال شده است )مصطفوی، 
، 1412منظور، رود )ابنبه کار می« ایمانعقل، عقیده و »در  ضعف و در معنای معنوی« نطفه، جسم، مال»
 استضعاف معنوی و ضعف در عقیده و ایمان است.  ،منظور از استضعاف در این آیه .(204، ص9ج

محصول شرایط مردم ایران بعد از حمله مغول است. در « گرایانهدینداری صوفی»بین مسلمانان نیز در 
گری رشد و ها پناه بردند و صوفیرو، به خانقاهتلخ پیش چنین شرایطی بود که برخی برای فرار از واقعیت

 (. 233، ص1389گسترش یافت )عدالت، 

گاهی و شناخت دینداران از ابعاد ماتلف مسیر دینداری -4-3  عدم آ
گاهی و آشنایی افراد از مسیر دینداری از دیگر عواملی که موجب تغییر مسیر دینداری می گردد نقصان آ

 است.  

یان پیوسته دینداری -4-3-1  عدم درک جر
گاهی و شناخت  شود. موجب تغییر مسیر دینداری مین دیهای دینداران از اهداف و افقکامل عدم آ

قائم به شخص معینی نیست و دینداران موظفند در هر شرایطی، با قّوت و قدرت مسیر را ادامه  دین جریان
 دهند.

در ماجرای جنگ احد و شایعه شهادت پیامبر اکرم )ص( خطر بازگشت برخی از افراد را قرآن کریم 
د  ِإّل ﴿ :دفرموبینی کرد و پیش ْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعلیَو ما ُمَحمَّ

َ
 َفِإْن ماَت أ

َ
ُسُل أ   َرُسول  َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ

ْعقاِبُکْم َو َمْن َیْنَقِلْب َعلی
َ
َه َشْیئا  َو َسَیْجزِ َعِقبَ  أ هُ  یْیِه َفَلْن َیُضرَّ اللَّ یَن  اللَّ اِکِر  .(144 /3: )آل عمران ﴾الشَّ
یعنی بر دو پاشنه خویش بگردید و مراد از آن رجوع به « َعِقَبْیهِ  اْنَقَلب َعلی»به معنای پاشنه است و « َعِقب»

این اصطالح استعاره تمثیلیه برای ارتداد از اسالم و  .(21، ص5، ج1412حالت اولیه است )قرشی بنایی، 
در این آیه منظور از برگشت، برگشتن از دین  .(24، ص2، ج1420رجوع به کفر سابق است )ابن عاشور، 
( و در این ماجرا گروهی از افراد از دین برگشتند 34، ص4، ج1417است، نه برگشتن از جنگ )طباطبایی، 

مکارم ) بود علت بازگشت این افراد فردپرستی و وابستگی به شخص معین .(276، ص4تا، ج)طبرسی، بی
. البته امام علی )ع( به بازگشت برخی از افراد پس از وفات پیامبر اکرم )ص( (116، ص3، ج1371شیرازی، 

هُ  َقَبَض  ِإَذا» است: اشاره کردهنیز  ْعَقاب َعَلی َقْومٌ  َرَجَع  ص َرُسوَلهُ  الل 
َ
 (. 50خطبه، البالغه)نهج« اْْل

َو ِإْذ ﴿ :پرستی شدنددر ماجرای حضور حضرت موسی )ع( در میقات نیز برخی از افراد دچار گوساله
ْنُتْم ظاِلُموَن  واَعْدنا ُموسی

َ
َاْذُتُم اْلِعْجَل ِمْن َبْعِدهِ َو أ َبعیَن َلْیَلة  ُثمَّ اتَّ ْر

َ
« سامری» .(51 /2: )بقره ﴾أ
به  یلاسرائبنیاز زیور آالت بتی و  اهل صنعت و آشنا با زرگری بود . اوفراهم آورد پرستی راموجبات گوساله

شد و شنیده می (صدای گاو)« وارُخ »ها و شیارهایی مهیا کرد که از آن شکل گوساله ساخت و در آن سوراخ
، 1385)معرفت، رود فته و میبازی کودکان نیز به کار راین کاری ساده است که گاه در ساختن اسباب

این گوساله خدای شما و  :اسرائیل گفتنددر غیاب حضرت موسی )ع(، سامری و اصحابش به بنی (.97ص
های هارون در چنین حالتی حتی تالش .(88 /20: )طه ﴾َفقاُلوا هذا ِإلُهُکْم َو ِإلُه ُموسی﴿ :موسی است
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چنان به عالم کردند که ما همبا صراحت اای به دنبال نداشت و آنها جانشین حضرت موسی )ع( نیز نتیجه
َوَلَقْد قاَل َلُهْم هاُروُن ِمْن َقْبُل یا َقْوِم ِإنَّما ﴿ :دهیم تا موسی به سوی ما بازگرددپرستش این گوساله ادامه می

ِبُعوني ْحمُن َفاتَّ ُکُم الرَّ بَّ ْمري ُفِتْنُتْم ِبِه َو ِإنَّ َر
َ
طیُعوا أ

َ
ی َیْرِجَع ِإَلیْ قاُلوا َلْن َنْبَرَح  َو أ نا َعَلْیِه عاِکفیَن َحتَّ

 ،زیرا او پیامبر اصلی است که حامل رسالت است ،کنیمما فقط به سوی او میل می .(91 /20: )طه ﴾ُموسی
پرستی را در حقیقت آنان بازگشت از مسیر گوساله .(147، ص15، ج1419)فضل الله، اما تو وزیر هستی 

زیرا از دیدگاه برخی از دینداران، دین قائم به یک شخص است و تا  ،دانستندمشروط به بازگشت موسی )ع( 
فرامینش الزم االجراست و این نشانگر عدم درک جریان پیوسته دینداری  ،زمانی که آن شخص حضور دارد

شدند که آنچه مهم ها به پیروان خویش متذّکر میرهبران دین در برخی از موقعیتجهت، به همیناست. 
حیات دینداری در جامعه است و حّتی جان رهبر جامعه دینی نیز در خدمت این هدف قرار  بقای ،است

 گیرد. می

 درک نادرست افراد از فلسفه احکام دین -4-3-2
گاهی از فلسفه احکام دین  ،شودهایی که موجب تغییر مسیر دینداری افراد میاز دیگر موقعیت عدم آ
بر اکرم پیام، برخی از پیروان «کعبه»به « بیت المقّدس»از در ماجرای تغییر قبله از  ،است. به عنوان نمونه

قبله پی نبرده  تغییر( و چون به حکمت و مصلحت 227، ص1، ج1424دچار تردید شدند )مغنیه،  )ص(
ِتي ُکْنَت ما َجَعْلَنا َو ﴿قرآن کریم در آیه  .(96، ص2تا، جبودند از دین اسالم برگشتند )طبرسی، بی اْلِقْبَلَة الَّ

ْن َیْنَقِلُب َعلیَعَلْیها ِإّل  ُسوَل ِممَّ ِبُع الرَّ ای ماجرای تغییر قبله را مرحله ،(143 /2: )بقره ﴾َعِقَبْیهِ   ِلَنْعَلَم َمْن َیتَّ
داند برای شناخت پیروان صادق اسالم از پیروانی که اسالم آنها در حد حرف و لقلقه زبان است می

علت تغییر قبله این بود که یهودیان پیامبر اکرم )ص( را سرزنش  .(200، ص1، ج1407ری، )زمخش
ها گذاری. پیامبر اکرم )ص( از این سرزنشگفتند که تو تابع ما هستی و به سوی قبله ما نماز میکردند و میمی

ی ماند. چون آن شب غمگین شد و در دل شب از خانه بیرون رفت و به آفاق چشم دوخت و منتظر فرمان اله
سالم در حالی که دو رکعت از نماز ظهر را خوانده سپری شد و روز فرا رسید، در هنگام ظهر در مسجد بنی

جبرئیل نازل شد و بازوی ایشان را گرفت و او را از جانب بیت المقدس به سوی کعبه کرد )بدوی،  ،بود
 (.123، ص1383

افرادی اشاره کرد که درک نادرستی از جهاد با مشرکان داشتند. قرآن توان به های قرآنی میاز دیگر نمونه
 ،دهد که در یک شرایط نامناسب با شور و حرارت خاصی تقاضای اذن جهاد داشتندکریم از گروهی خبر می

 :ترس و وحشت وجود آنها را فرا گرفت و زبان به اعتراض گشودند ،اما هنگامی که شرایط مهّیای جهاد گردید
﴿ 
َ
ا ُکِتَب َعَلْیِهُم أ کاَة َفَلمَّ الَة َو آُتوا الزَّ قیُموا الصَّ

َ
ْیِدَیُکْم َو أ

َ
وا أ ذیَن قیَل َلُهْم ُکفُّ یق  اْلِقت َلْم َتَر ِإَلی الَّ اُل ِإذا َفر

نا ِلَم َکَتْبَت َعَلیْ  بَّ َشدَّ َخْشَیة  َو قاُلوا َر
َ
ْو أ

َ
ِه أ اَس َکَاْشَیِة اللَّ ْرَتنا ِإلِمْنُهْم َیْاَشْوَن النَّ خَّ

َ
َجٍل  یَنا اْلِقتاَل َلْو ل أ

َ
أ

قی ْنیا َقلیل  َو اْْلِخَرُة َخْیر  ِلَمِن اتَّ یٍب ُقْل َمتاُع الدُّ مؤمنین صدر  .(77 /4: )نساء ﴾َو ل ُتْظَلُموَن َفتیال   َقر
ند به احت بودند. خداوبسیار نار ،اسالم از تعّدی کفار در فشار بودند و از اینکه اجازه جنگ با آنان را نداشتند
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آنان دستور داده بود که دست به شمشیر نبرند و به اقامه شعائر دین از جمله نماز و زکات بپردازند تا استخوان
در غیر این صورت ارکان دین منهدم و  آن وقت خداوند به آنها اذن جهاد خواهد داد. ،بندی دین محکم گردد

ند که اگر کاری بود این افراد از این نکته غافل .(6، ص5، ج1417 گردد )طباطبایی،ساختمان آن متالشی می
ه بلک ،نه تنها نتیجه الزم را در پی نخواهد داشت ،انجام گردد و بدون مالحظه زمان مناسب ریزیبدون برنامه

 یله جهاد که با جان افراد در ارتباط است و هرگونه تصمیم نابجایأسراسر زیان خواهد بود. مخصوصًا در مس
 ناپذیر خواهد بود. جبرانموجب خسارات 

 مندی افراد از تربیت دینیعدم بهره -4-3-3
های فردی و تغییر مسیر به خاطر عدم اری، قرارگرفتن افراد در موقعیتیکی از موارد مهم تغییر مسیر دیند

 در ادامه به برخی از مصادیق آن اشاره خواهیم کرد. برخورداری از تربیت دینی است.

 تمّکن مالی و جسمی -4-3-3-1
های مالی و جسمی است. قرآن مندیبهره ،شودهایی که موجب تغییر مسیر دینداری مییکی از موقعیت

با اشاره به سرگذشت دو دوست که یکی از آنها دارای دو باغ و دیگری  ،سوره کهف 32-44 کریم در آیات
ند و کسیر تحوالت روحی فرد ثروتمند و رسیدن او به مرحله انکار معاد را بیان می ،فاقد تمّکن مالی بود

اَعَة قاِئَمة  َو  ماَو ﴿ :فرمایدمی ُظنُّ السَّ
َ
ِجَدنَّ َخْیرا  ِمْنها ُمْنَقَلبا   َلِئْن ُرِدْدُت ِإلیأ

َ
ي َْل بِّ  .(36 /18: )کهف ﴾َر

ین حقیقت زبان حالشان گویای ا ،کنندزبان اقرار به شرك نمی البته بیشتر اغنیاء و توانگران از مسلمانان اگر به
 (.722، ص2، ج1407است که در دل ایمانی به خدای یگانه ندارند )زمخشری، 

قوم عاد بود. قرآن کریم در  ،ت جسمانی موجب تغییر مسیر آنها شدهای قرآنی افرادی که قّو از نمونه
ا ﴿ :فرمایدگزارش شرح حال آنها می مَّ

َ
 َفأ

َ
ة  أ ا ُقوَّ َشدُّ ِمنَّ

َ
ْرِض ِبَغْیِر اْلَحقِّ َو قاُلوا َمْن أ

َ
عاد  َفاْسَتْکَبُروا ِفي اْْل

ة  َو کاُنوا ِبآیاِتنا َیْجَحُدوَن  َشدُّ ِمْنُهْم ُقوَّ
َ
ذي َخَلَقُهْم ُهَو أ َه الَّ نَّ اللَّ

َ
احساس  .(15 /41: )فصلت ﴾َو َلْم َیَرْوا أ

و دانند در مقابل نیروی خود نمینیرویی را یارای ایستادگی  مبنی بر آنکه دهدکاذبی به طغیانگران دست می
 (. 3117، ص5، ج1425)قطب،  تر استخداوندی که آنها را آفریده است از آنها قوی ،کنندفراموش می

 عدم برخورداری مالی -4-3-3-2
ْمواَلُکُم فرماید: )مییت آن مدر بیان اهداند و مال را موجب قوام زندگی می قرآن کریم     

َ
َفهاَء أ َو ل ُتْؤُتوا السُّ

تي ُه َلُکْم ِقیاما   الَّ سرمایه های شما که قوام زندگانی و اجتماع شما به آن است و (. 4/5)نساء:  (َجَعَل اللَّ
  (.270، ص 3، ج1371)مکارم شیرازی، بدون آن نمی توانید کمر راست کنید به دست سفیهان نسپارید 

مندی ضعیف و عدم بهره پایگاه اقتصادی ،گرددهایی که موجب تغییر مسیر دینداری میز دیگر موقعیتا      
، 1407)کلینی، « َکاَد اْلَفْقُر َأْن َیُکوَن ُکْفراً » :فرمایدمیدر بیان آثار سوء فقر پیامبر اکرم )ص( . مالی است

مردم را در شرایط سخت از اینکه  ،حتی ایشان در توصیه های خویش به زمامدار بعد از خود (307، ص2ج
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هَ »: فرمایدآورد بر حذر داشته و میزمینه رسیدن آنها به کفر را فراهم میاقتصادی قرار دهد و  ُر الل   اِلَي اْلَو  ُأَذک 
ِتي َأال  َیْرَحُم َعَلی َجَماَع  َر َعاِلَمُهْم َو َلْم ُیِضر  ِمْن َبْعِدي َعَلی ُأم  ِة اْلُمْسِلِمیَن َفَأَجل  َکِبیَرُهْم َو َرِحَم َضِعیَفُهْم َو َوق 

ُهْم َو َلْم ُیْفِقْرُهْم َفُیْکِفَرُهْم  آن کس را که پس از من بر امتم حکمرانی  (406، ص 1، ج1407)کافی،  «ِبِهْم َفُیِذل 
گ ساالن آنها را گرامی دارد و بر زربر جماعت مسلمانان مهر ورزد. ب ایابد به یادخدا توصیه می کنم که حتم

فقر ناتوانان آنها رحمت آورد. دانشمندان آنها را بزرگ دارد و آنان را زیان نرساند که خوارشان سازد و به 
 .دچارشان نکند که کافرشان کند

علت بروز آنها دو چیز است: یا فقر مفرطی است که انسان را به  ،اگر انواع گناهان و جرائم بررسی شود    
کند و یا ثروت فروشی، غصب و ... وادار میکم کشی، گرانفروشی،راه راهزنی، آدماختالس اموال مردم از 

ان، مال و ناموس دیگران شحساب است که انسان را به اسراف در خوردن، نوشیدن، پوشیدن، تجاوز در جبی
تواند موجب تغییر مسیر دینداری بر این اساس فقر می .(432، ص10، ج1417دارد )طباطبایی، میو ... وا

 شود.

آورد که افراد فاقد نکته قابل توجه اینکه ثروت و فقر هنگامی موجبات تغییر مسیر دینداری را به وجود می    
ینداری رار گرفتن در فقر باز هم مسیر ددر طول تاریخ افرادی با داشتن ثروت یا ق ،وگرنه ،تربیت دینی باشند
 اند.خود را حفظ کرده

 انتااب دوست  -3-3(4-3-406
آورد عدم دّقت در انتخاب دوست هایی که موجبات تغییر در مسیر دینداری را فراهم میاز دیگر موقعیت

برخی از های روز قیامت، پشیمانی افراد از است. اهمیت این موضوع تا آنجاست که یکی از حسرت
َو َیْوَم ﴿ :یدفرماناپذیر میهایشان در مسیر دوستیابی است. قرآن کریم در توصیف این حسرت جبرانانتخاب

اِلُم َعلی ُسوِل َسبیال   یَیَدْیِه َیُقوُل یا َلْیَتنِ  َیَعضُّ الظَّ َاْذُت َمَع الرَّ ِا  َلْیَتني یا َوْیَلتی اتَّ تَّ
َ
 ﴾ْذ ُفالنا  َخلیال  َلْم أ

در شأن نزول این آیه شریفه آمده است در عصر پیامبر اکرم )ص( دو نفر دوست در  .(28-27 /25: )فرقان
مش داد و اشراف قوغذایی ترتیب می ،آمدبودند. هر زمان عقبه از سفر می« ابی»و « عقبه»میان مشرکان به نام 

( برسد هرچند اسالم را نپذیرفته دوست داشت به محضر پیامبر اکرم )ص ،کرد و در عین حالرا دعوت می
بود. روزی از سفر آمد و طبق معمول ترتیب غذا داد و دوستان را دعوت کرد، در ضمن از پیامبر اکرم )ص(  

پیامبر اکرم )ص( فرمود: من از غذای تو  ،نیز دعوت نمود. هنگامی که سفره را گستردند و غذا حاضر شد
سالت من دهی، عقبه شهادتین بر زبان جاری کرد. این خبر به خورم تا شهادت به وحدانیت خدا و رنمی

رف من منح .نه به خدا سوگند :ای عقبه از آئینت منحرف شدی؟ او گفت :گوش دوستش ابی رسید، گفت
جز اینکه شهادتین بگویم، من از این شرم  ،نشدم و لکن مردی بر من وارد شد که حاضر نبود از غذایم بخورد

من هرگز از تو  :لذا شهادت دادم! ابی گفت ،آنکه غذا خورده باشدبی ،سفره من برخیزد داشتم که او از سر
مگر اینکه در برابر او بایستی و سخت توهین کنی! عقبه این کار را کرد و مرتد شد و سرانجام  ،شومراضی نمی

در جنگ بدر در صف کفار به قتل رسید و رفیقش ابی نیز در روز جنگ احد کشته شد. آیات فوق نازل گردید 
کشاند شرح داد می شود و او را به گمراهیو سرنوشت مردی را که در این جهان گرفتار دوست گمراهش می
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بر این اساس تأثیر دوست تا آنجاست  .(261، ص7تا، جطبرسی، بی /68، ص15، ج1371)مکارم شیرازی، 
 کشاند.که حّتی فرد را از مرحله تشّرف به اسالم به مرحله ارتداد و گمراهی می

 غفلت-4-3-3-4
که  است غفلت سهو و لغزشیشود غفلت است. هایی که موجب تغییر مسیر انسان میاز دیگر موقعیت

بیداری  ( و ضد609، ص1412)راغب،  گیردانسان را به خاطر کمی مراقبت و کمی هشیاری و بیداری فرا می
، )نهج البالغه« َغْفَلِتَك  َو اْسَتْیِقْظ ِمْن »فرماید امام علی )ع( می .(566، ص4تا، جاست )طبرسی، بی

 (.151خطبه
این  غفلت مقدماتی دارد و آن ،داند. البتهافراد را در روز قیامت غفلت می قرآن کریم دلیل اصلی گرفتاری

َو ﴿ :فرمایداز اسباب هدایت یعنی قلب، چشم و گوش خود بهره کافی نبرند. قرآن کریم میافراد است که 
ْنِس َلُهْم ُقُلوب  ل َیْفَقُهوَن  َم َکثیرا  ِمَن اْلِجنِّ َو اْْلِ نا ِلَجَهنَّ

ْ
ْعُین  ل ُیْبِصُروَن ِبها َو َلُهْم  َلَقْد َذَرأ

َ
ِبها َو َلُهْم أ

ولِئَك ُهُم اْلغاِفُلوَن 
ُ
َضلُّ أ

َ
ْنعاِم َبْل ُهْم أ

َ
ولِئَك َکاْْل

ُ
هرچیزی که . (179 /7: )اعراف ﴾آذان  ل َیْسَمُعوَن ِبها أ

هایی که هدف ترینشود، منتهی نشود، وجود و عدمش یکسان است. از مهمبه هدفی که از آن خواسته می
برای قلب در نظر گرفته شده، آن است که بر دالیل حق باز شود. هدف از چشم آن است که این دالیل را ببیند 

گیری به دست نیاید و از دالیل حق بهرهاز آنها  و هدف از گوش آن است که آنها را بشنود و هرگاه این اهداف
 (. 425، ص3، ج1424نشود، وجود آنها مانند عدم است )مغنیه، 

 راههای مصونیت از دینداری موقعیتی-5
آسیبی در مسیر دینداری است. محورهایی که موجب ایجاد استقامت در دینداری می ،دینداری موقعیتی

 شود عبارتند از:

گاهی از قرار گرفتن انسانها در مرحله آزمایش -5-1  آ
گوید این است که ایمان افراد همواره در یکی از نکات مهمی که قرآن کریم به صراحت از آن سخن می

ا َو ُهْم ل ُیْفَتُنوَن ﴿ دارد:قرار « آزمایش»یا « فتنه»ای به نام مرحله ْن َیُقوُلوا آَمنَّ
َ
ْن ُیْتَرُکوا أ

َ
اُس أ َحِسَب النَّ

َ
 َو  أ

ذیَن ِمْن َقْبلِ  ا الَّ ذیَن َصَدُقوا َو َلَیْعَلَمنَّ اْلکاِذبینَلَقْد َفَتنَّ ُه الَّ این  .(3-2 /29: )عنکبوت ﴾ِهْم َفَلَیْعَلَمنَّ اللَّ
 .(324، ص13، ج1364)قرطبی،  ها به خاطر این است که حقیقت ایمانشان بر آنها آشکار شودآزمایش

 از راستگویان است و کسی که در ایام ،پس کسی که در ایام راحتی شکر کرد و در ایام بال صبر پیشه کرد
 (.361، ص3، ج1416از دروغگویان است )نسفی،  ،راحتی مغرور شد و در ایام بال جزع کرد

گاهی از این موضوع به افراد کمک می کند که هنگام ادبار دنیا تغییر مسیر ندهند و بدانند که در مرحله آ
َو ﴿ است:های الهی از جمله آزمایشال، انفس و ثمرات نقصان در امواند. ای به نام آزمایش قرار گرفته

ُکْم ِبَشْي  یَن َلَنْبُلَونَّ اِبر ِر الصَّ َمراِت َو َبشِّ ْنُفِس َو الثَّ
َ
ْمواِل َو اْْل

َ
: )بقره ﴾ٍء ِمَن اْلَاْوِف َو اْلُجوِع َو َنْقٍص ِمَن اْْل

، 1420قضای الهی است )ابن عاشور، مصائب مظهر ثبات انسان بر ایمان و محبت خدا و تسلیم  .(155 /2
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هایی از ادبار دنیاست و ممکن است نقصان در اموال و انفس و ثمرات نمونه ،بر این اساس .(53، ص2ج
ه نظر کند. بموجب تغییر مسیر دینداری انسان شود و بر این اساس قرآن کریم انسانها را دعوت به صبر می

کند. مهمترین را تداعی می« استقامت»ندادن است و همان معنای  به معنای تغییر مسیر« صبر کردن»رسد می
الگوی قرآنی در این زمینه، حضرت اّیوب )ع( است که نوسانات دنیوی هیچگونه تفاوتی در مسیر دینداری 

 ایشان ایجاد نکرد. 

 شناخت نقاط ضعف انسان -5-2
زن، فرزند، جودی انسان است. توصیف حقیقت و ردیکی از نکات مهمی که قرآن کریم به آن توجه دا

زمینه ورود او به دینداری که های انسان است لغزشگاهاز ها های ممتاز، چارپایان و زراعتپول، مرکب
ساِء َو اْلَبنیَن َو اْلَقناطیِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن ﴿ :آوردمیفراهم را موقعیتی  َهواِت ِمَن النِّ اِس ُحبُّ الشَّ َن ِللنَّ یِّ ُز

ُه عِ  ْنیا َو اللَّ ْنعاِم َو اْلَحْرِث ذِلَك َمتاُع اْلَحیاِة الدُّ
َ
َمِة َو اْْل ِة َو اْلَاْیِل اْلُمَسوَّ َهِب َو اْلِفضَّ ْنَدهُ ُحْسُن الذَّ

 ،نیستاین آیه منع حب متعادل شهوات  ، مرادستو آخرت ا اسالم، دین دنیا .(14 /3: )آل عمران ﴾اْلَمآِب 
ا ممکن است ت چراکه و اسراف در شهوات و اشتغال به آنهاست آنها در دوست داشتنبلکه ممنوعیت مبالغه 

 .(165، ص3، ج1411گذارد )زحیلی، کند و امر آخرت را مهمل بر عقیده و دین طغیان آنجا پیش رود که 
 (.524، ص1، ج1419در حقیقت شهوات زودگذر باید در حدود معینی باقی بماند )مدرسی، 

 :شودطغیانگر می ،رسدهای انسان این است که هنگامی که از ضعف به قدرت میاز دیگر لغزشگاه 
ْنساَن َلَیْطغی﴿ ْن َرآُه اْسَتْغنی َکالَّ ِإنَّ اْْلِ

َ
اما همین  ،انسان ضعیف خلق شده است .(7-6 /96: )علق ﴾أ

شود )خطیب، بر او مستولی میکند و غرور ضعف خود را فراموش می ،رسدانسان هنگامی که به قوت می
کنند و مصدر نعمتی که شکر نمی ،رسندها عمومًا وقتی به استغناء میزیرا انسان ،(968، ص6، ج1424

بر این اساس طغیان انسان به خاطر  .(3942، ص6، ج1425شناسند )قطب، آنها را مستغنی کرده است نمی
 غفلت از ولّی نعمت خویش است. 

ها وجود دارد که به عرصه این قابلیت در وجود انسان ،سود و دفع ضرر در میان باشدله کسب أهرجا مس
 ،کندرساند یا ضرری را دفع میمی انسانکسی که سودی به  ،قرآناز دیدگاه دینداری موقعیتی ورود کنند. 

ُه ِبُضرٍّ َفال کاِشَف َلُه ِإّل ﴿ :خداوند است ٍء ُکلِّ َشْي  َیْمَسْسَك ِبَاْیٍر َفُهَو َعلی  ُهَو َو ِإْن َو ِإْن َیْمَسْسَك اللَّ
نه از شفیعان و  ،کندانسان مؤمن کشف ضّر و ایجاد خیر را فقط از خداوند طلب می .(17 /6: )انعام ﴾َقدیر  

 (.90، ص7تا، ج)مراغی، بیالک نفع و ضرر خودشان هم نیستند اولیائی که م
چون  ،دهد که در انتخاب معبود دقت کنیدنکته را تذکر مینکته قابل توجه اینکه قرآن کریم مرتب این 

الُل ﴿ :رسانندیبتها هیچ سود و زیانی به شما نم هُ َو ما ل َیْنَفُعُه ذِلَك ُهَو الضَّ ِه ما ل َیُضرُّ َیْدُعوا ِمْن ُدوِن اللَّ
ْقَرُب ِمْن َنْفِعِه َلِبْئَس اْلَمْولی اْلَبعیُد 

َ
هُ أ ی بت عبادت .(13-12 /22: )حج ﴾َو َلِبْئَس اْلَعشیُر  َیْدُعوا َلَمْن َضرُّ

یدعوا لمن ضره أقرب من »عدول از صواب و انحراف از طریق مستقیم است. عبارت  ،که ضرر و نفعی ندارد
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 این کنند که ضرر آن نزدیکتر به نفع آن است، برای اینکه ضرریعنی بتهایی را به عبادت دعوت می« نفعه
 (. 297، ص7تا، جعبادت عذاب آتش است و نفعی در آن نیست )طوسی، بی

گاهی  -5-3  قرارگرفتن در مسیر آ
گاهی قرار گیرد بدین  دینداری از دیگر راهکارهای مصونیت انسان از تغییر مسیر این است که در مسیر آ

ا دو مسیر، خود را از حرکت بصورت که یا عالم باشد و یا در مسیر کسب علم باشد و با قرارگرفتن در این 
ي » :فرمایدبادهای مختلف در امان نگه دارد. امام علی )ع( می ِإن  َهِذِه اْلُقُلوَب َأْوِعَیٌة َفَخْیُرَها َأْوَعاَها اْحَفْظ َعن 

ٌم َعَلی َسِبیِل َنَجاٍة َو َهَمٌج  اِنيٌّ َو ُمَتَعل  اُس َثاَلَثٌة َعاِلٌم َرب  َرَعاٌع َأْتَباُع ُکل  َناِعٍق َیِمیُلوَن َمَع ُکل  ِریٍح َلْم  َما َأُقوُل: الن 
هایی این دلها بسان ظرف»؛ (147حکمت، البالغه)نهج «َیْسَتِضیُئوا ِبُنوِر اْلِعْلِم َو َلْم َیْلَجُئوا ِإَلی ُرْکٍن َوِثیٍق 

د الهی و اند، دانشمنردم سه دستههستند که بهترین آنها فراگیرترین آنهاست، پس آنچه را می گویم نگه دار. م
های دستخوش باد و طوفان و همیشه سرگردان که به دنبال هر سر و صدایی ای بر راه رستگاری، و پشهآموزنده

به پناهگاه استواری پناه گرفتند و نه  نه از روشنایی دانش نور ،کنندروند و با وزش هر بادی حرکت میمی
  .«دبردن

گاهی موجب شد که بر  :خی از عالمان از دینداری مردم در برابر تبلیغات مسموم قارون صیانت کنندآ
اَه وتُ اُ  ذیَن الَّ  قاَل َو ﴿ ِه َخْیر  ِلَمْن آَمَن َو َعِمَل صاِلحا  َو ل ُیَلقَّ اِبُروَن وا اْلِعْلَم َوْیَلُکْم َثواُب اللَّ  ﴾ا ِإلَّ الصَّ

اسرائیل هستند که به آنها دانایی نسبت به احبار بنی ،«الذین أوتوا العلم»منظور از  .(80 /28: )قصص
 .(346، ص7، ج1371)میبدی،  حقارت دنیا و سرعت فنای آن و به آنچه وعده خدا در آخرت است داده شد

گاهی استهایی که موجب تغییر مسیر انسان میبسیاری از موقعیت ه در ی کفرادزیرا ا ،شود به خاطر عدم آ
گاهی قرار  گیرند و همواره بر مدار دین تحت تأثیر تبلیغات، هیجانات و جریانات قرار نمی ،دارندمسیر آ

 وقوعهای صیانت افراد از مندی از چراغ علم و دانش یکی از راهبرخورداری و بهره ،کنند. بنابراینحرکت می
 در دینداری موقعیتی است.

 گیرینتیجه
 از مقاله حاضر نتایج ذیل بدست آمد:

یکی از شروط اساسی دینداری است که الزمه تحّقق آن قرارگرفتن در شرایط مختلف و  «استقامت» -1
ها موجب خروج افراد از دایره استقامت است که ذیل عدم تغییر مسیر دینداری است. برخی از موقعیت

 بررسی شده است. « دینداری موقعیتی»مبحثی به نام 
عملکرد دینداران در قرآن کریم  ،ری است و بر این اساسدینداری موقعیتی آسیبی در مسیر دیندا -2

 آسیب شناسی شده است. 
گاهی از مسیر دینداری موجب تغییر مسیر دینداری می گاه -3  و گرددکسب سود و دفع ضرر و عدم آ

تری از دینداری رود و برخی از افراد که در مراتب پایینمی یشرایط جامعه به یک سمت و سوی خاص گاه
یک حوزه  دینداری موقعیتی ،دهند. بر این اساسر میگیرند و تغییر مسیتحت تأثیر شرایط قرار می ،دارندقرار 
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های اجتماعی دینداری توان به جنبهبا تعمق در آیات قرآن کریم میشخصی و خصوصی نیست و  کامالً 
 موقعیتی پی برد. 

معرض تغییر قرار دارد و این به خاطر آن در درون انسان مدام در دین در دینداری موقعیتی، موقعیت  -4
 دار، عمیق و درونی نیست. است که جایگاه دین در درون افراد ریشه

گاهی موجبات مصونیت از دینداری موقعیتی را افراد می -5 توانند با خودشناسی و قرارگرفتن در مسیر آ
 فراهم آورند. 

  



 
 

  107    / صدیقه کرمی میدر قرآن کر  یتیموقع یندار ید یهامفهوم و مؤلفه یواکاو

 و مآخذ منابع
یم-  .قرآن کر
 .البالغهنهج-
 ؛مقیاس سنجش دینداری )تهیه و ساخت آزمون جهت گیری مذهبی با تکیه بر اسالم(؛ مسعود آذربایجانی، .1

 . ش 1393، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه :قم
  .ق 1404، دفتر انتشارات اسالمی :قم ؛تحف العقول عن آل الرسول؛ ابن شعبه حرانی، حسن بن علی .2
 . ق 1414، صادر دار :بیروت ؛العرب لسان ؛مکرم بن محمد منظور، ابن .3
یر و التنویر؛ عاشور، محمدطاهرابن .4  .ق 1420، بیروت، مؤسسة التاریخ العربي ؛تفسیر التحر
 .تا، بیدار الفکر: بیروت ؛زهرة التفاسیر؛ ابوزهره، محمد .5
مجله عیار پژوهش در علوم انسانی، سال  ؛«محتوای کیفیتحلیل» ؛تقی؛ نوشادی، محمودرضاایمان، محمد .6

 .ش 1394، 44-15( ، صص 6)پیاپی 2سوم، شماره 
نامه کارشناسی ، پایان«البالغههای دینداری مسلمانان در قرآن و نهجشناسی سبکگونه»؛ بادفر، رحمت .7

 . ش 1394، ارشد، دانشکده علوم قرآنی ایالم
 .ش 1383، نشربه :مشهد ؛آرای خاور شناساندفاع از قرآن در برابر ؛ بدوی، عبدالرحمن .8
 .ش 1383، قم، انتشارات اسراء ؛دین شناسی؛ جوادی آملی، عبدالله .9

پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه  ؛«مقایسه دینداری تکلیف محور و دینداری متکلفانه»؛ وز، زهرهدچرم .10
 .ش 1393، معارف قرآن و عترت )ع(

 .ق 1415، اسماعیلیان :قم ؛نور الثقلین فسیرت؛ حویزی، عبدعلی بن جمعه .11
 .ق 1424، دار الفکر العربی :بیروت ؛التفسیر القرآنی للقرآن؛ خطیب، عبدالکریم .12
آسیب شناسی ارتجاع و تزلزل جوامع دینی از منظر قرآن با تکیه بر بافت »؛ پرچم، اعظم و رادی میبدی، زهرا .13

، 89-59، صص 27نامه قرآن و حدیث، شماره پژوهش ؛«اسالم(اجتماعی و ذهنی )مورد مطالعه : یهود صدر 
 . ش 1399

یب القرآن؛ راغب اصفهانی، حسین بن محمد .14  .ق 1412، انتشارات دارالعلم :بیروت ؛المفردات فی غر
یخ انبیاء ؛رسولی محالتی، هاشم  .15  . ش 1392، قم: بوستان کتاب ؛تار
یعة و المنهج التفسیر المنیر فی العقیدة؛ زحیلی، وهبه .16  ق. 1411، دمشق: دار الفکر ؛و الشر
 . م 1998، ةدار الکتب العلمی :بیروت ؛ةأساس البالغ ؛زمخشری، محمود بن عمر .17
 .ق 1407، دار الکتاب العربی :بیروت ؛الکشاف ؛زمخشری، محمود بن عمر .18
 .ق 1416، دار الفکر :بیروت؛ تفسیر السمرقندی المسمی بحر العلوم؛ سمرقندی، نصر بن محمد .19
 . ق 1425، دار الشروق :بیروت ؛فی ظالل القرآن ی؛شاذل نیحس میقطب، ابراهسید  .20
شی کتابخانه عمومی آیت الله مرع :قم ؛الدر المنثور فی التفسیر بالماثور ؛بکرسیوطی، عبدالرحمن بن ابی .21

  .ق 1404، نجفی
، 1شماره  ،شناسی ایرانجامعهمجله  ؛«مدلی برای سنجش دینداری در ایران» ؛زند، علیرضاشجاعی .22

 . ش 1384، 66-34صص
یف دین از منظری دیگر»؛ شیروانی، علی .23 ، 52-29، صص 27اندیشه نوین دینی، شماره  ؛«بررسی تعار

 . ش 1390



 1401 پاییز و زمستان، 27شماره ، 12دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم    108

 

 
 
 

  .ق 1406، فرهنگ اسالمی :قم ؛ةالفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السن؛ صادقی تهرانی، محمد .24
 .ش 1380، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی :تهران؛ و بزهکاری در میان جواناندینداری ؛ طالبان، محمدرضا .25
 . ق 1417، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: قم؛ المیزان فی تفسیر القرآن ؛طباطبایی، سیدمحمد حسین .26
 .تا، بینابی :ترجمه حسین نوری همدانی، تهران ؛تفسیر مجمع البیان؛ طبرسی، فضل بن حسن .27
 . تا، بیدار إحیاء التراث العربی: بیروت؛ التبیان فی تفسیر القرآن ؛حسن محمد بنطوسی،  .28
 . ش 1369، تهران: اسالم؛ اطیب البیان فی تفسیر القرآن ؛طیب، عبدالحسین .29
یخ سیاسی، اجتماعی و علمی ایران(؛ عدالت، عباس .30  ؛فرضیه فاجعه زدگی )تأثیر پایدار فاجعه مغول در تار

 .ش 1389، 263-227صص ،77شماره نشریه بخارا، 
  . ق 1400، داراالفاق الجدیدة :بیروت ؛ةالفروق فی اللغ ؛عسکری، ابوهالل .31
 .ق 1420، دار إحیاء التراث العربی :بیروت ؛التفسیر الکبیر  ؛فخر رازی، محمد بن عمر .32
 . ق 1419، دار المالک :بیروت ؛من وحی القرآن ؛محمد حسینسیدفضل الله،  .33
 . ش 1391، نشر نی :ترجمه هادی جلیلی، تهران ؛بر تحقیق کیفیدرآمدی  ؛فلیک، اووه .34
 . ش 1420، دارالفکر :بیروت؛ القاموس المحیط ؛فیروزآبادی، محمد بن یعقوب .35
 . ش 1388، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن :تهران ؛تفسیر نور؛ قرائتی، محسن .36
 . ق 1412، دار الکتب اإلسالمیه :تهران ؛قاموس قرآن ؛قرشی بنایی، علی اکبر .37
 .ش 1364، ناصر خسرو :تهران ؛الجامع ْلحکام القرآن؛ قرطبی، محمد بن احمد .38
یم»؛ کاشانی، فاطمه، مستفید، حمیدرضا .39 نشریه  ؛«آسیب شناسی دینداری در بعد عملکرد از منظر قرآن کر

 .ش 1394، 112-91، صص6کتاب و سنت، شماره 
 ق. 1407، (، تهران، دار الكتب اإلسالميةاإلسالمية -) طالكافي ، کلینی، محمد بن یعقوب  .40
 . ش 1355، امیرکبیر :مشفق همدانی، تهران :ترجمه ؛شناسیجامعه ؛کنیگ، ساموئل .41
 .ق 1419، دار محبی الحسین :تهران ؛من هدی القرآن؛ مدرسی، محمدتقی .42
 .تا، بیدار الفکر :بیروت ؛تفسیر المراغی ؛مراغی، احمد مصطفی .43
یم ؛مصطفوی، حسن .44  . ش 1386، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی :تهران ؛التحقیق فی کلمات القرآن الکر
 .ش 1371، انتشارات صدرا :تهران؛ امدادهای غیبی در زندگی بشر؛ مطهری، مرتضی .45
یم؛ معرفت، محمدهادی .46 اکبر رستمی، میرزا علی ،باشیحسن حکیم :ترجمه ؛نقد شبهات پیرامون قرآن کر

 .ش 1385، انتشارات التمهید :حسن خرقانی، قم و علیزاده
 .ق 1424، دار الکتاب اإلسالمي: قم ؛التفسیر الکاشف؛ وادجمغنیه، محمد .47
 .ش 1386، دار الکتب اإلسالمیة :تهران ؛پیام قرآن ؛مکارم شیرازی، ناصر .48
 . ش 1371، دار الکتب اإلسالمیة :تهران ؛تفسیر نمونه ؛مکارم شیرازی، ناصر .49
 . ش 1374، مؤسسه نشر آثار امام خمینی )ره( :تهران ؛شرح چهل حدیث ؛خمینی، سید روح اللهموسوی  .50
 .ش 1371، امیرکبیر :تهران ؛کشف السرار و عدة البرار ؛احمد بن محمد، میبدی .51
 .ق 1416، دار النفائس :بیروت ؛تفسیر النسفی ؛نسفی، عبدالله بن احمد .52
 . ق 1386موسسة البعثة،  :قم ؛تفسیر القرآننفحات الرحمن فی ؛ نهاوندی، محمد .53
 ش. 1385، قم: بوستان کتاب ؛تفسیر راهنما ؛هاشمی رفسنجانی، اکبر .54

 


