فرایند عملی سازی باورها و آسیب شناسی آن از منظر قرآن و حدیث

یکــی از مهمتریــن مســائل مــورد تأکیــد در منابــع دینــی عملــی
چکیده ســازی باورهــا اســت کــه در دو بخــش فــردی و اجتامعــی تحقق
مییابــد و مراحــل تحقــق آن در فــرد شــامل :رشوع هدفمنــد،
عــادت ،ســجیت (ملکــه) ،شــاکله و شــأن اســت؛ و مراحــل تحقــق آن در جامعــه
نیــز اشــاعه ،تبلیــغ ،اقامــه ،ســنت (فرهنــگ) و متــدن ســازی اســت کــه انســان بــا
طــی ایــن مراحــل میتوانــد بــه عالیتریــن مراتــب و اهــداف برســد.
اجـرای ایــن فراینــد آســیبهای متنوعــی دارد کــه در مراحــل مختلف عملیســازی
باورهــای دینــی و در ابعــاد مختلفــی میتواننــد بــروز کننــد؛ برخــی آســیبها،
قبــل از انجــام ،بعضــی در حیــن و بعضــی بعــد از اجـرای بــاور مانــع تحقــق آن
میشــوند ،پــارهای از آســیبها نیــز فراگیــر هســتند کــه ممکــن اســت در متامــی
مراحــل اتفــاق افتنــد و درنهایــت آســیبهای پیرامونــی اســت کــه مســتقیم بــه
عمــل مرتبــط نیســت امــا زمینههــا و رشایــط تــرک عمــل و یــا رهــا کــردن آن را
فراهــم میســازد.
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طرح مسئله

اعملیسـازی باورهـا یکـی از مهمتریـن مسـائلی اسـت کـه در آیـات قـرآن و روایـات بـر آن تأکیده شـده
اسـت .غالبـاً آیـات قـرآن درجایـی کـه سـخن از باورهـا را مطـرح کرده ،بـه عملیسـازی آن نیز اشـاره میکند،
بهطوریکـه بیـش از هفتـاد بـار ایمان را همـراه با عمـل صالح ذکر کـرده اسـت .در روایات نیز ،مثـره ،تکامل
و ارزش حقیقـی باورهـا و عقایـد را هنگامـی میداننـد کـه در عمل تحقـق یابد ،در غیر ایـن صورت ،منفعتی
نخواهـد داشـت (کلینـی ،1407 ،ج  ،۲ص ۳۸؛ ابنبابویـه ،1362،ج  ،1ص 179؛ طوسـی ،1414 ،ص .)448
برخــی آیــات قــرآن ،تحقــق کامــل ایــان و رســیدن بــه هــدف عالــی و نهایــی را در ســایهی عمــل صالــح
میدانــد و میفرمایــدَ ...« :ف َمــن کانَ یَ ْر ُجــو لِ َقــاء َربِّـ ِه َفلْ َی ْع َمـ ْـل َع َمـ ًـا َصالِ ًحــا( ...کهــف)110 :؛...پــس هرکــس
همــواره بــه مالقــات پــروردگارش امیــدوار اســت ،بایــد کار نیــک و شایســته انجــام دهــد»...
بیشــک عملیســازی باورهــا فراینــدی دارد و انجــام کامــل ایــن فراینــد بــا آســیبهایی هم ـراه اســت
کــه شــناخت آن میتوانــد گام مهمــی در رشــد و پیرشفــت انســان باشــد .در تحقیــق پیــش رو بنــا داریــم
ضمــن بیــان ایــن فراینــد ،آســیبهای آن را شناســایی و تبییــن کنیــم.

پیشینهی پژوهش

مباحــث پیرامــون رابطـهی میــان باورهــا و رفتارهــا از صــدر اســام در منابــع حدیثــی ،تفســیری ،اخالقــی
و کالمــی یافــت میشــود ،بااینحــال ،فراینــد و آسیبشناســی در منابــع گذشــته مطــرح نشــده اســت؛
امــا در نوشــتههای معــارص بعضــی از پایاننامههــا بــه ایــن موضــوع پرداختهانــد؛ ماننــد «بررســی
رابطـهی باورهــای دینــی بــا ســازگاری و بزهــکاری اجتامعــی» نوشــتهی مهــری عبدالهیــان و «رابطـهی علــم،
ایــان و عمــل از دیــدگاه عالمــه طباطبایــی» بــه قلــم ربابــه آقاجانــی کــه در ایــن نوشــتهها بــه فراینــد و
آسیبشناســی اشــارهای نشــده اســت؛ امــا الهـ یزاده در کتــاب ســیر عمــل در قــرآن ،بعضــی از مراحــل ایــن
فراینــد را بیــان و آسیبشناســی کــرده اســت کــه در ایــن پژوهــش بهطــور دقیقتــر ،کاملتــر و بــا نگاهــی
متفــاوت ،ایــن مســئله را بررســی خواهیــم کــرد.

 .1فرایند عملیسازی

فراینــد عملیســازی باورهــا ،در دو ســاحت فــرد و جامعــه تحقــق مییابــد و هرکــدام مراحلــی دارد کــه
عبارتند از:
 .1-1در فرد
هــر فــردی کــه بخواهــد باورهایــش را بهطــور کامــل عملــی ســازد بایــد مراحــل و فراینــدی را طــی کنــد
کــه عبارتنــد از:
 .1-1-1رشوع هدفمند عمل
اولیـن گام در عملیسـازی هـر کاری ،رشوع آگاهانـه ،عاملانـه و برگرفتـه از باورهـای صحیح اسـت .عملی
کـه پشـتوانهی علمـی و فکـری صحیحی نداشـته باشـد ،قطعـاً در ادامـهی کار دچار آسـیب خواهد شـد و به
هـدف و نتیجـه نخواهـد رسـید .روایاتـی کـه پیرامـون رشوع کارهـا بـا نام خـدا واردشـده اسـت ،از مهمترین
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«...کل أَ ْم ٍر ِذی بَـا ٍل لَ ْم یذْک ْر ِفی ِه ب ِْسـمِ ا َللَّ ِه فَ ُهـ َو أَبْ َ ُت( ...مجلسـی ،1403 ،ج ،۸۹
ادلـهی ایـن نـوع اسـت؛ ماننـد ُّ
ص ۲۴۰؛ بحرانـی ،1416 ،ج  ،۱ص )۱۰۵؛ هـر کاری کـه بـدون نـام خـدا آغـاز شـود ،بیمثر و ابتر خواهد بود».
از سـوی دیگر ،برکت کارها در آغاز آن با یاد خداسـت (مکارم شـیرازی ،1374 ،ج  ،1ص  )15و رشوع کارها با
یاد خدا ،در همهی امور سـفارش شـده اسـت؛ مانند خوردن غذا (کلینی ،1407 ،ج  ،۶ص ۲۹۲؛ فیض کاشـانی،
 ،1415ج  ،2ص  ،)152ورود و خـروج بـه خانـه (ابنفهـد حلـی1407 ، ،ج  ،۱ص  ،)۲۸۱تعلیـم و تربیت ،ابتدای
هـر نوشـته ولـو یـک قطعه شـعر و( ...فیض کاشـانی ،1415 ،ج  ،1ص 80؛ معرفـت ،1387 ،ج  ،1ص .)324
همـهی ایــن روایــات ،بــه رشوع و آغــاز هدفمنــد در متامــی امــور زندگــی اشــاره دارد و بیانگــر ایــن اســت
کــه هــر بــاوری کــه میخواهــد در مرحل ـهی عمــل بهطــور صحیــح تحقــق یابــد ،بایــد آغــازی هدفمنــد
داشــته باشــد و بهطورکلــی میتــوان گفــت :در هندس ـهی دینــی ،هــر کاری بایــد هدفمنــد و بــر مبنــای
خدامحــوری آغــاز و بنــا شــود ،در غیــر ایــن صــورت ،عملــی شــدن آن میــر نخواهــد گشــت و بــه مقصــد
نخواهــد رســید.
 .1-1-2عادت
«عــادت اســمی بـرای تکـرار فعــل اســت تــا اینکــه آســان شــود و مطابــق طبــع گــردد» (راغــب اصفهانی،
 ،1412ص  .)351عــادت ،دومیــن گام در فراینــد عمــل اســت کــه بــا متریــن و تکـرار حاصــل میشــود؛ یعنــی
(ع)
انســان بایــد بهانــدازهای متریــن و مامرســت کنــد کــه عمــل را تبدیــل بــه عــادت منایــد؛ ازایـنرو ،امــام علــی
میفرمایــد« :العــا َد ُة طَبـ ٌع ثــانٍ (متیمــی آمــدی ،1410 ،ج  ،1ص )43؛ عــادت ،طبیعــت دوم اســت ».در روایــت
دیگــری از ایشــان نقلشــده اســت« :کفــی ِب ِفعــلِ الخَی ـ ِر ُحس ـ ُن عــا َد ٍة (هــان ،ص )120؛ ب ـرای انجــام کار
نیــک همیــن بــس کــه بــه عادتــی نیکــو تبدیــل شــود».
 .1-1-3سجیت
سـجیت در لغـت بـه معنـای «انجـام و جریان کار [اسـت] تـا زمانی که پایدار شـود» (مصطفـوی،1368 ،
ج ،5ص  .)61شـاید «سـجیت» مترادف «ملکـه» در اصطلاح علمای اخلاق باشـد ،با این تفاوت کـه ملکه به
معنایـی کـه در علـم اخلاق اصطالح شـده اسـت ،کاربرد لغـوی ،قرآنی و روایی نـدارد؛ اما سـجیت در روایات
بیانشـده و یکـی از مراتـب اخلاق و نعمـت الهـی شمردهشـده اسـت (کلینـی ،1407 ،ج  ،۲ص  .)۱۰۱امـام
هـادی(ع) در زیـارت جامعـه کبیـره ،پس از اینکه میفرماید« :عادت شما احسـان اسـت» ،اضافـه میکند...« :
َو َسـجِیتُک ُم اَلْک َر ُم( ...ابنبابویه ،1425 ،ج  ،۲ص ۶۰۹؛ طوسـی ،1407 ،ج  ،۶ص )۹۵؛ سـجیت شما ،کرم اسـت»؛
ازایـنرو ،بـه نظـر میرسـد سـجیت یـا ملکـه یـک مرحلـه باالتـر از عـادت اسـت کـه بایـد بـا تلاش و انجـام
عبـادات بهطـور مسـتمر ،اعمال خـود را بـه ایـن مرحله رسـاند؛ اما بیشـک نبایـد به ایـن مرحله اکتفـا کرد.
 .1-1-4شاکله
کل ی ْع َمـ ُـل
مرحلــه بعــدی ،مرحل ـهای اســت کــه عمــل ،شاکلهســاز میشــود .قــرآن میفرمایــدُ « :قـ ْـل ٌّ
ـم بِ َـ ْن ُهـ َو أَ ْهــدی َســبیالً (ارساء)84 :؛ بگــو :همــه بــر مبنــای (روش و خلقوخــوی)
ـم أَ ْعلَـ ُ
َعلـی شــاکلَ ِت ِه َف َربُّکـ ْ
خویــش عمــل میکننــد و پروردگارتــان داناتــر اســت بــه کســی کــه هدایــت یافتهتــر اســت ».راغــب
اصفهانــی در تفســیر ایــن آیــه مینویســد« :شــاکله یعنــی بــر ســجیت و رسشــتی کــه او را مقیــد کــرده،
عمــل کنــد؛ زی ـرا قــدرت رسشــت بــر انســان غالــب اســت» (راغــب اصفهانــی ،1414 ،ص  .)462در تفســیر
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ایــن آیــه آمــده اســت« :آی ـهی کریمــه ،عمــل انســان را مرتتــب بــر شــاکله او دانســته؛ بــه ایــن معنــا کــه
عمــل هــر چــه باشــد ،مناســب بــا اخــاق آدمــی اســت...؛ پــس شــاکله نســبت بــه عمــل ،نظیــر روح جــاری
در بــدن اســت کــه بــدن بــا اعضــا و اعــال خــود ،آن را مجســم منــوده و معنویــات او را نشــان میدهــد»
(طباطبایــی ،1390،ج ،13ص .)190
 .1-1-5شأن
برخــی لغویــان در جمعبنــدی معنــای شــأن گفتهانــد« :ظهــور و تجلــی عمــل از حالــت باطنــی اســت»
و در توضیــح آن نیــز آوردهانــد« :رســوخ صفــات در قلــب اســت» (مصطفــوی ،1368 ،ج ،6ص  .)9در ایــن
مرحلــه ،عمــل بــه انــدازهای میرســد کــه هویــت و شــخصیت انســان میشــود ،در قلــب او نفــوذ میکنــد
و شــخصیت ســاز میشــود؛ ازایـنرو ،شــأن از شــاکله باالتــر و ژرفتــر اســت .هــم میتوانــد شــاکله و رفتــار
و عــادات افـراد را کنــرل کنــد و هــم در جــانو دل نفــوذ منایــد و مدیریــت قلــب و روح را در اختیــار بگیــرد،
بهطوریکــه از انجــام کار لــذت روحــی میبــرد و جانــش را تغذیــه میکنــد و بیشــک تغییــر در آن بســیار
مشــکل خواهــد بــود.
در زیــارت جامعــه کبیــره ،چهــار مــورد از ایــن مراحــل ذکرشــده اســت کــه هرکــدام بــا دیگــری متفــاوت
َلص ـ ْد ُق َو ا َل ِّرفْـ ُـق...
اســت...« :و ِف ْعلُک ـ ُم اَلْخَی ـ ُر َو َعا َدت ُک ـ ُم ا ْ َِل ْح َســا ُن َو َس ـجِیتُک ُم اَلْک ـ َر ُم َو شَ ـأْنُک ُم اَلْ َحـ ُّـق َو ا ِّ
(ابنبابویــه ،1425 ،ج  ،۲ص ۶۰۹؛ طوســی ،1407 ،ج  ،۶ص )۹۵؛ ...کار شــا ،نیکــی اســت و عــادت شــا،
احســان اســت و ســجیت شــا ،کــرم اســت و شــأن شــا حــق ،صداقــت و مــدارا اســت»...
 .1-2در جامعه
مراحلــی کــه بیــان شــد ،بــه فراینــد عملیســازی یــک کار در شــخصیت فــردی اشــاره داشــت؛ امــا فراینــد
عملیســازی در جامعــه نیــز در منابــع دینــی بیانشــده کــه بهطــور مختــر بــه آن اشــاره میشــود:
 .1-2-1اشاعه
اشـاعه در لغـت ،بـه معنـای ظاهـر کـردن و انتشـار دادن آمـده اسـت (ابنمنظـور ،1414،ج  ،8ص .)191
اولیـن مرحلـهای را کـه میتـوان برای عملیسـازی یـک کار در جامعه انجام داد ،اشـاعهی آن اسـت؛ خواه کار
َشـیع الْفا ِحشَ ـ ُة
خـوب باشـد یـا بـد .قـرآن در سـورهی نور بـه این مطلـب اشـاره دارد« :إِنَّ الَّذیـ َن ی ِح ُّبونَ أَنْ ت َ
َـم َو أَنْ ُت ْم ال تَ ْعلَ ُمونَ (نـور)19 :؛ در حقیقت
لیـم ِفی الدُّ نْیا َو ْال ِخـ َر ِة َو اللَّهُ ی ْعل ُ
ـذاب أَ ٌ
ِفـی الَّذیـ َن آ َم ُنـوا لَ ُه ْ
ـم َع ٌ
کسـانی کـه دوسـت دارنـد زشـتکاری در میـان مؤمنـان شـیوع یابـد ،بـرای آنـان در دنیـا و آخـرت عـذاب
دردناکـی اسـت و خـدا میدانـد ،درحالیکه شما منیدانید ».حتی بعضـی از روایات ،اشـاعهدهندهی کارها را
مانند کسـی دانسـته اسـت که کار را به وجود آورده اسـت (کلینی ،1407 ،ج  ،2ص )356؛ بنابراین ،گسترش
و اشـاعهی خوبیهـا و بدیهـا ،اولیـن مرحلـهی عملیسـازی یـک کار در جامعه اسـت که در منابـع دینی به
آن اشارهشـده اسـت.
 .1-2-2تبلیغ
تبلیــغ در لغــت بــه معنــای رســاندن اســت (فراهیــدی ،1409 ،ج  ،4ص  .)421تبلیــغ ،گام بعــدی و باالتــر
از اشــاعه اســت کــه قــرآن نیــز بــه آن اشــاره دارد« :الَّذیـ َن ی َبلِّ ُغــونَ رِسـ ِ
ـاالت اللَّـ ِه َو یخْشَ ـ ْونَهُ َو ال یخْشَ ـ ْونَ
أَ َحــداً إِالَّ اللَّــهَ ( ...احــزاب)39 :؛ کســانی کــه دامئــاً رســالتهای خــدا را ابــاغ میکننــد و همــواره از او
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میترســیدند و از هیچکــس جــز خــدا ترســی ندارنــد »...بــا توجــه بــه مباحــث مطرحشــده ،تفــاوت تبلیــغ و
اشــاعه ایــن اســت کــه اشــاعه گســرش یــک کار اســت؛ خــواه پشــتوانه فکــری داشــته باشــد یــا نــه؛ امــا تبلیــغ
گســرش هدفمنــد یــک کار اســت .رســاندن نیــز در مفهــوم تبلیــغ اســت ،درحالیکــه اشــاعه رصف اظهــار
اســت ،برســد یــا نرســد.
 .1-2-3اقامه
اقامـهی عمـل سـومین مرحلـه از فرایند عملیسـازی اسـت .قرآن دربـارهی دیـن (یونـس105 :؛ روم،)43 :
منـاز (عنکبـوت45 :؛ لقمان ،)17 :شـهادت (طلاق )2 :و ...از تعبیـر اقامـه اسـتفاده کـرده اسـت .مفرسیـن
دربـارهی اقامـه بـه دو نکتـه اشـارهکردهاند:
الــف« .اقامــه بــه معنــای بهپــا داشــن یکچیــز بهنحویکــه متامــی آثــارش مرتتــب بــر آن شــود و
هیــچ اثــر و خاصیتــی پنهــان و مفقــود منانــد؛ ماننــد اقامـهی عــدل ،اقامـهی ســنت ،اقامـهی منــاز و »...اســت
(طباطبایــی ،1390 ،ج  ،11ص .)59
ب .کاری کنیــد کــه دیگ ـران هــم آن کار را انجــام دهنــد؛ «یعنــی بهگون ـهای باشــد کــه هم ـهی مــردم
منازخــوان شــوند؛ نــه اینکــه منازخــوان نیســت ،منازخوانــش کنیــم؛ یعنــی جامعـهی منازخــوان ،جامعـهای کــه
دامئـاً بــه یــاد خداســت و در راه خداســت...اگر کســی ســعی کنــد انســانهای دیگــر را منازخــوان کنــد؛ بــه
ایــن معنــا در حقیقــت تالشــی و کوششــی در راه عبودیــت مطلــق حــق ،در راه ریش ـهکن کــردن فســاد...
انجــام داده اســت» (خامن ـهای ،1397 ،ص  .)57ســایر مفرسیــن دیگــر نیــز بــه ایــن معنــا اشــار ه کردهانــد
(طباطبایــی ،1390 ،ج  ،11ص 59؛ مــکارم ،1374 ،ج  ،7ص )88
تفــاوت میــان اقامــه بــا تبلیــغ ایــن اســت کــه اقامــه هــم خــودت کامــل انجــام دهــی و هــم کاری کنــی
کــه جامعــه آن را انجــام دهنــد و همهجــا آن کار بــه پــا داشــته شــود؛ امــا در تبلیــغ اگرچــه هدفمنــد اســت،
بااینحــال ،رصفـاً ابــاغ و رســاندن اســت؛ ازایـنرو ،قــرآن دربــارهی رســالت پیامــر(ص) میفرمایــدَ « :فإِنَّ ــا َعلـی
َر ُســولِ َنا الْ َبــا ُغ الْ ُمبیـن (تغابــن)12 :؛ هامنــا بــر عهــدهی رســول مــا ،تنهــا رســاندن آشــکار اســت».
 .1-2-4سنت (فرهنگ)
مطهـری در تعریـف فرهنـگ میگوید« :فرهنگ مجموعـهی اندوختههای معنوی ،فکـری ،روحی ،عقلی،
اخالقـی و اجتامعـی یـک قوم اسـت» (مطهـری ،1381 ،ج  ،6ص  .)405اگر فرهنـگ را همهی جنبههای فکری
(ع)
و اخالقـی و هنری یـک جامعـه بدانیـم ،برخی روایـات به این مطلب اشـاره دارد؛ بهعنوان منونـه ،امام علی
در خطبـهی متقیـن ،فرهنـگ متقین را چنین توصیـف میکند...« :فَالْ ُمتَّقُـو َن ِفی َها ُه ْم أَ ْه ُـل اَلْفَضَ ائِلِ َم ْن ِط ُق ُه ُم
اب َو َملْ َب ُس ُه ُم اَالِقْ ِت َصا ُد َو َمشْ ی ُه ُم ا َلتَّ َواضُ ُع( ...رشیف رضی ،1414 ،ص  ،303خطبهی )193؛ ...تقواپیشگان
ا َّ
َلص َو ُ
در دنیـا اهـل فضیلـت هسـتند .سخنشـان راسـت ،جامهشـان میانـه و راه رفنت و منـش آنان فروتنی اسـت»...
حضرت در ایـن خطبـه ،جامعـهی متقـی را جامعـهای میدانـد کـه در همـهی زمینههـای زندگـی بـر اسـاس
برنامـهی دیـن حرکـت کننـد؛ ازجمله در منطق ،رفتار ،پوشـش ،حـب و بغض ،دوستیگزینیشـان و. ...
اگرچـه واژه فرهنـگ در قـرآن نیامده اسـت؛ اما معادل آن (سـنت) در قرآن بیانشـده اسـت« .سـنت» در
لغت به معنای طریقه ،روش ،سـیره و رشیعت آمده اسـت (جوهری ،1404 ،ج  ،5ص )2138؛ اما در اصطالح
هـر علـم معنـای خاصـی دارد .مفرسان ،سـنت را به معنـای رفتارهای پایـدار (طربسـی ،1372 ،ج  ،2ص ،)821
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طریقـه و روش اجتامعـی (طباطبایـی ،1390،ج  ،4ص  )21بهکار بردهاند.
در آیــات قــرآن نیــز ،ســنت بــه معنــای رفتارهــای پایدارشــده در اجتــاع اســت و یــا اجتامعاتــی را
ـت ِمـ ْن قَبْلِکـ ْم ُسـ َن ٌن ف َِســی ُروا ِفــی ْالَ ْر ِض فَانْظُــروا کیـ َـف کا َن عا ِقبَـ ُة
تحــت تأثیــر قـرار داده اســت« :قَـ ْد َخلَـ ْ
الْ ُمک ِّذبِیـ َن (آلعمـران)137 :؛ پیــش از شــا ســنتهایی وجــود داشــته اســت؛ در زمیــن ســیر کنیــد و بنگریــد
ِ
عاقبــت تکذیبکننــدگان چگونــه اســت»؛ بنابرایــن مرحلــهی عمیقتــر ،گســردهتر و پایدارتــر از اقامــه،
فرهنگســازی و سنتســازی رفتارهــا اســت.
 .1-2-5متد نسازی
در لغـت ،متـدن بـه معنـای شهرنشـین شـدن ،بـه اخلاق و آداب شـهریان خـو گرفتن آمـده اسـت
(معیـن ،1386 ،ص  .)1139در اصطلاح عبـارت اسـت از« :مجموعه دسـتاوردهای مادی و معنوی برش در یک
منطقـه ،کشـور یـا عصر معین ،یا حـاالت پیرشفته و سـازمانیافته فکـری و فرهنگی هر جامعه که نشـان آن،
پیرشفت در علم و هرن و ظهور نهادهای اجتامعی و سیاسـی اسـت» (خرسوپناه ،1395 ،ص  .)87تفاوتهای
عمـدهای که میـان فرهنگ و متدن بیانشـده ،عبارتند از:
الف .متدن ،جهانی است و فرهنگ ،ملی است (مطهری ،1381،ج  ،6ص )405؛
ب .متدن ،عینی و مادی است و فرهنگ ،ذهنی و معنوی (کسامیی ،1354 ،ص )12؛
ج .متدن ،عمل است و فرهنگ ،اندیشه و پدیدآورندهی متدن (والیتی ،1384 ،ص .)32
در بعضــی از روایــات دربــارهی تحقــق متــدن اســامی ســخن گفتــه شــده اســت؛ ماننــد روایاتــی کــه
پیرامــون نحــوه و الگــوی ســاخت خانــه در قــرآن (یونــس )87 :و روایــات بیانشــده کــه حتــی انــدازه و
ارتفــاع خانههــا (ابنبابویــه ،1362،ج ،١ص ،)١٨٣نــوع زمینــی کــه خانــه در آن ســاخته میشــود ،آداب
خانــه (طربســی ،1412 ،ص ،)١٢٦ظاهــر خانــه و تجملگرایــی (حــر عاملــی ،1409 ،ج ،٥ص )۳۳۸و...بیا نشــده
و روایاتــی کــه پیرامــون فضــای فرهنگــی حاکــم بــر شــهرها و الگــوی ســاخت مســاجد و مراکــز فرهنگــی
(جــوادی آملــی ،1391 ،ص  ،)534بــر اهمیــت متــدن اســامی داللــت دارد .دســتهی دیگــر از منابــع نیــز ،بــر
تحقــق کامــل متــدن اســامی داللــت دارد (نــور.)55 :
خامن ـهای کــه نظریهپــرداز اصلــی متــدن نویــن اســامی اســت ،مراحــل تحقــق متــدن نویــن اســامی را
شــامل انقــاب اســامی ،نظــام اســامی ،دولــت اســامی ،جامعـهی اســامی و متــدن اســامی دانســته و بـرای
آن شــاخصههایی بیــان کــرده اســت (اله ـ یزاده ،1396،ص  150بــه بعــد؛ بهمنــی ،1393 ،ص .)237-198
بنابرایــن متدنســازی آخریــن ،مهمتریــن و عالیتریــن مرحلـهی عمــل در جامعــه اســت کــه در همـهی
مصادیــق زندگــی عــاوه بــر کنــار گذاشــن فرهنــگ بیگانــه و غیــر اســامی ،بایــد متــدن صحیــح دینــی در
رسارس جهــان تثبیــت شــود.

بشناسی
 .2آسی 

بیشــک ایــن فراینــد آســیبهایی دارد کــه شــناخت آن ،در موفقیــت و رســیدن بــه اهــداف کمــک
شــایانی خواهــد کــرد .مهمتریــن آســیبهایی کــه مانــع تحقــق فراینــد عملیســازی میشــوند ،عبارتنــد از:
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 .2-1آسیبهای پیش از عمل

آســیبهایی اســت کــه پیــش از انجــام عمــل ،مانــع رشوع آن میشــود یــا از هــان ابتــدا ،عمــل را بــه
انح ـراف میبــرد و در مســیر اشــتباهی ق ـرار میدهــد .مهمتریــن آســیبهای پیــش از عمــل عبارتنــد از:
 .2-1-1انگیزه و هدف باطل
انگیزهها و اهداف باطل یا حداقلی ،از آسیبهای پیش از انجام عمل است .بسیاری از افراد اعامل و
رفتارهایشان را با انگیزههای بیهوده و باطل رشوع میکنند که سبب انحراف و ناقص شدن عمل میشود؛ ازاینرو
امام علی(ع) میفرماید« :النیه اساس العمل (متیمی آمدی ،1410 ،ج  ۱ص ۵۶؛ لیثی ،1376 ،ج  ،۱ص )۲۹؛ نیت پایه و
اساس عمل است» و فرمود« :االعامل مثار النیات (هامن)؛ اعامل ،میوههای نیتها هستند»؛ ازاینرو ،رسول خدا به
ابوذر توصیه میکند که حتی در کوچکترین اعاملش نیت الهی داشته باشد...« :یا أباذر لتکن لک فی کل شیء نیة
صالحة حتی فی النوم و األکل (فیض کاشانی ،1406 ،ج  ،۲۶ص )۱۸۵؛ ای ابوذر! باید برای هر چیزی حتی خوابیدن
و خوردن ،نیت نیکو داشته باشی»؛ بنابراین ،اولین امری که پیش از رشوع عمل مهم است ،انگیزه و اهداف درست
است و رعایت نکردن آن از آسیبهایی است که اجازهی انجام اعامل صحیح را منیدهد.
 .2-1-2تأخیر
تأخیـر در انجـام عمـل از آسـیبهای دیگـر پیـش از انجـام آن اسـت کـه مانـع انجـام عمـل میشـود یـا
(ع)
هنگامـی انجـام میگیـرد کـه اثـر آن انـدک یـا از بیـن رفتـه و سـبب پشـیامنی اسـت؛ ازایـنرو امـام علـی
میفرمایـدَ « :و إِیاکـ ْم َو تَأْ ِخیـ َر اَلْ َع َمـلِ َو َدفْـ َع اَلْخَی ِر فَ ِإ َّن ِفـی َذلِک ا َل َّن َد َم (مجلسـی ،1403 ،ج  ،۷۲ص )۳۵۵؛ از
بـه تأخیـر انداختن کارهـا و دفـع خیـر بپرهیزیـد که بیشـک موجب پشـیامنی اسـت».
در برخــی روایــات منقولــه از آن حــرت ،تأخیــر از آفــات اعــال شمردهشــده اســت« :آف ـ ُة ال َعطــاءِ
املَطْـ ُـل (متیمــی آمــدی ،1410 ،ج  ،1ص )279؛ آفــت بخشــش ،تأخیــر و تعلّــل ورزیــدن اســت».
روایــات فراوانــی در نکوهــش تأخیــر در کارهــا نقلشــده اســت (کلینــی ،1407 ،ج  ،۲ص ۱۴۳؛ حویــزی،
 ،1415ج  ،۳ص ۵۲۱؛ قمــی مشــهدی ،1368 ،ج  ،۹ص ۱۴۵؛ مفیــد ،1413 ،ج  ،۱ص  )۲۰۵کــه در بســیاری از
مــوارد ،تأخیــر در انجــام عمــل را در شــقاوت و ســعادت انســان مؤثــر دانســته اســت؛ ماننــد افـرادی کــه در
(ع)
(ع)
ـر ِة َولِیـ ِه اِنْتَبَـ َه ِب َوطْأَ ِة
یــاری امــام حســین تأخیــر کردنــد؛ ازایـنرو امــام علــی فرمودنــدَ « :مـ ْن نَــا َم َعـ ْن نُـ ْ َ
َعـ ُد ِّو ِه (متیمــی آمــدی ،1410 ،ج  ،۱ص )۶۳۰؛ کســی کــه هنــگام یــاری امامــش خــواب باشــند ،زیــر لگدهــای
دشــمن بیــدار خواهنــد شــد»؛ بنابرایــن تأخیــر در انجــام عمــل از مهمتریــن آســیبهای پیــش از انجــام آن
است.
 .2-1-3تسویف
تسـویف از آسـیبهای دیگری اسـت که پیش از انجام عمل دامنگیر افراد میشـود و در برخی روایات
سـویف بِأ َملِک،
َ
بـه آن اشارهشـده اسـت .رسـول خـدا(ع) دراینبـاره به ابـوذر میفرمایـد« :یا أبـا َذ ٍّر ،إیـاک و التَّ
َسـت مبـا بَعـ َد ُه ،فـإن یکـن َغ ٌد لـک فَکن فی الغ ِ
الیـوم و ان مل یکـن َغ ٌد لک
کنت فی ِ
َـد کام َ
فإنَّـک بِیو ِمـک و ل َ
الیـوم (طربسـی ،1412 ،ج  ،۱ص ۴۵۸؛  1403ج  ،۷۴ص )۷۳؛ ای ابـوذر! بپرهیـز
طـت فـی ِ
لَـم ت َنـ َد ْم علـی مـا فَ َّر َ
از تسـویف و امـروز و فـردا کـردن آرزوهایـت؛ زیـرا تـو در امـروز بـه رس میبـری نـه در آینـده .اگـر فردایـی
بـرای تـو بـود ،در فـردا نیـز چنان بـاش که امروز بـودهای و اگـر فردایی نبود ،به سـبب کوتاهی کـردن در کار
فرایند عملی سازی باورها و آسیب شناسی آن از منظر قرآن و حدیث
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امروزت پشـیامن نشوی».
تسـویف علاوه بـر اینکه انسـان را در وادی حیرت گرفتـار میکند (مفیـد ،1413 ،ج  ،۲ص ۲۰۵؛ کراجکی،
 ،1410ج  ،۲ص  ،)۳۳منشـأ هالکـت بسـیاری از جوامـع نیـز هسـت .امـام علـی(ع) میفرمایـدَ ...« :و اِ ْحـ َذ ُروا
ـب ا َلتَّ ْسـو ِ
ِیف ِفی َهـا فَ ِإنَّ َـا َهلَـک َمـ ْن َهلَک ِمـ َن ا َْلُ َممِ ا ََّلسـالِ َف ِة ِب َذلِـک( ...نـوری ،1408 ،ج  ،7ص )۲۷۹؛ از
َع َوا ِق َ
عواقـب تسـویف بترس کـه بسـیاری از امتهـای گذشـته که نابـود شـدند ،به خاطـر همین بوده اسـت».
گفتنــی اســت برخــی در تفــاوت میــان تســویف و تأخیــر آوردهانــد :در تســویف عمــل اص ـاً انجــام
منیشــود؛ امــا در تأخیــر ،دیــر انجــام میگیــرد (الهــ یزاده ،1384 ،ص .)77
 .2-1-4عجله
عجلــه و شــتابزدگی از آســیبهای دیگــر عمــل اســت کــه در روایــات بــه آن اشارهشــده اســت.
امــام علــی(ع) میفرمایــدَ « :و إِیَّــاکَ َو الْ َع َجلَـ َة ب ِْالُ ُمــو ِر قَبْـ َـل أَ َوانِ َهــا أَ ِو التَّ َس ـ ُّق َط ِفی َهــا ِع ْن ـ َد إِ ْمکَانِ َهــا (رشیــف
رضــی ،1414،ص  ،۴۲۶نام ـهی )53؛ از شــتاب کــردن در کارهــا ،پیــش از رســیدن موعــد آنهــا بپرهیــز و از
سســتی در کارهــا در زمــان امــکان آن دوریکــن ».روایــات نیــز عجلــه را ســبب پشــیامنی (ابنبابویــه،1362 ،
ج  ،2ص  )610و لغــزش میداننــد (لیثــی ،1376 ،ج  ،۱ص  .)۹۶رســول خــدا(ص) میفرمایــد« :اِنّ ــا ا َهلَــکَ
ـاس تَثَ َّبتُــوا لَــم یهلــک ا َحـ ٌد (حــر عاملــی ،1409 ،ج  ،۲۷ص ۱۶۸؛ برقــی ،1371 ،ج
ـاس ال َع َجلَـ ُة َولَــو ا َ َّن النـ َ
ال ّنـ َ
 ،1ص )215؛ عجلــه مــردم را نابــود میکنــد .اگــر مــردم بــا تأمــل کارهــا را انجــام میدادنــد ،کســی هــاک
منیشــد ».آســیب بــودن عجلــه ب ـرای اعــال و رفتارهــا ،امــری انکارنشــدنی اســت کــه الزم اســت بــه آن
توجــه شــود.

 .2-2آسیبهای حین عمل

آســیبهای حیــن عمــل امــوری اســت کــه در حیــن انجــام عمــل ،مانــع تکمیــل آن میشــود و یــا عمــل
را از مســیر صحیحــش خــارج میکنــد کــه مهمتریــن آســیبهای ایــن نــوع عبارتنــد از:
 .2-2-1ناپایداری عمل
دوام و اســتمرار در انجــام اعــال و بــه پایــان رســاندن آنهــا ،نقــش مهمــی در رشــد انســان دارد،
(ع)
ـب إِ َل ا َللَّ ـ ِه َع ـ َّز َو َجـ َّـل ِم ـ ْن َع َمــلٍ یُ ـ َدا َو ُم َعلَیْ ـ ِه َو إِ ْن قَـ َّـل»
ـی ٍء أَ َحـ َّ
امــام باقــر میفرمایــدَ « :مــا ِم ـ ْن شَ ـ ْ
(کلینــی ،1407 ،ج  ،۲ص ۸۲؛ فیــض کاشــانی ،1406 ،ج  ،۴ص )۳۵۷؛ «هیچچیــز نــزد خداونــد ،محبوبتــر از
کاری نیســت کــه بــر آن مداومــت شــود ،هرچنــد انــدک باشــد».
امام صادق(ع) نیز میفرماید« :ا ْ َِلبْقَا ُء َعلَی اَلْ َع َملِ أَشَ َّد ِم َن اَلْ َع َملِ» (فیض کاشانی ،1415 ،ج  ،۵ص )۲۰۰؛ «...
بقا و استمرار کار ،از انجام کار سختتر است».
بــا توجــه بــه اهمیــت اســتمرار و امتــام کارهــا ،ناپایــداری و رهــا کــردن آنهــا از دیگــر آســیبهایی اســت
کــه دامنگیــر عمــل میشــود و آن را از بیــن میبــرد.
 .2-2-2سستکاری (عدم اتقان)
اتقــان و محکـمکاری در انجــام کارهــا ،مــورد تأکیــد اهلبیــت بــوده اســت و روایــات فراوانــی نیــز بر این
ـب إِذَا َع ِمـ َـل
امــر داللــت دارد؛ رســول خــدا صلیاللهعلیهوآلــه دراینبــاره میفرمایــد« :إِ َّن الل ـ َه ت َ َعالَــی یُ ِحـ ُّ
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أ َح ُدکُــم َع َمـاً ا َ ْن یُ ِتق َنـ ُه» (متقــی ،1409 ،ج  ،3ص )907؛ «خداونــد متعــال دوســت دارد هــرگاه فــردی از شــا
کاری انجــام میدهــد آن را محکــم انجــام دهــد».
روایــات فراوانــی بــه ایــن مســئله اشــاره دارد (فیــض کاشــانی ،1406 ،ج  ،۶ص ۶۰۲؛ طربانــی ،2008 ،ج،1
ص  385و)...؛ برخــی روایــات از نقــش اتقــان و عــدم اتقــان در دوگانگــی میــان باورهــا و رفتارهــا نیــز ســخن
ـاس ِفــی اَل ِْحک َم ـ ِة َر ُج ـاَنِ فَ َر ُجـ ٌـل أَت ْ َق َن َهــا ِب َق ْولِ ـ ِه َو
گفتهانــد؛ امــام کاظــم(ع) دراینبــاره میفرمایــد« :إِ َّن ا َل َّنـ َ
ضَ ی َع َهــا ب ُِســو ِء ِف ْعلِـ ِه َو َر ُجـ ٌـل أَت ْ َق َن َهــا ِب َق ْولِـ ِه َو َص َّدقَ َهــا ِب ِف ْعلِـ ِه َو شَ ـتَّا َن بَی َن ُهـ َـا فَطُوبَــی لِلْ ُعلَـ َـا ِء بِالْ ِف ْعــلِ َو َویـ ٌـل
لِلْ ُعلَـ َـا ِء بِالْ َقـ ْو ِل» (حرانــی ،1404 ،ج  ،۱ص ۵۰۲؛ مجلســی ،1403 ،ج  ،۱۴ص )۳۰۴؛ «هامنــا مــردم در حکمــت
دو قس ـماند ،کســی کــه بــا ســخنش آن را محکــم میکنــد و بــا رفتــار بــدش آن را ضایــع میکنــد و کســی
کــه آن را بــا ســخنش متقــن میکنــد و بــا رفتــارش تصدیــق میکنــد و چــه قــدر فاصلــه اســت بیــن ایــن دو؟!
پــس خــوش بــه حــال عاملــان عامــل و وای بــر علامیــی کــه فقــط حــرف میزننــد».
مجموع روایات داللت بر مذمت سستکاری ،اهامل و عدم اتقان در کارها دارد.

 .2-3آسیبهای پس از انجام عمل

ســومین قســم از آســیبها ،آســیبهای پــس از انجــام عمــل اســت .گاهــی انســان کاری را انجــام
میدهــد ولــی پــس از انجــام آن ،عملــش را بیاثــر یــا کــم اثــر میکنــد .ایــن بــه خاطــر وجــود آســیبهایی
اســت کــه پــس از انجــام عمــل ،ممکــن اســت اتفــاق بیفتنــد کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از:
 .2-3-1حبط
حبــط در لغــت ،بــه معنــای از بیــن رفــن ثــواب عمــل ،فســاد و تباهــی آن آمده اســت (فراهیــدی،1409 ،
ج  ،3ص 174؛ ابناثیــر جــزری ،1367 ،ج  ،1ص  .)331از میــان رفــن پــاداش عمــل نیــک بــا گناهــی کــه پـساز
آن انجــام میشــود ،بهعنــوان معنــای اصطالحــی حبــط بیانشــده اســت (ســبحانی ،1428 ،ص 451؛ حســینی
تهرانــی ،1423 ،ج  ،7ص  .)78حبــط از آســیبهایی اســت کــه پــس از انجــام عمــل اتفــاق میافتــد و ســبب
از میــان رفــن عمــل میشــود .در قــرآن و روایــات ،عوامــل متعــددی ب ـرای حبــط عمــل ذکرشــده اســت؛
ـط َع َملُــهُ َو ُهـ َو ِفــی ْال ِخـ َر ِة ِمـ َن ال ِ
ماننــد «ف َمـ ْن یَکْ ُفـ ْر ب ِْالیــانِ َف َقــدْ َح ِبـ َ
ْخاسیـ َن (مائــده)5 :؛ هرکــس بــه
ایــان (دیــن اســام) کافــر شــود ،عمــل او تبــاه میشــود و در آخــرت از زیــانکاران خواهــد بــود ».ایــن آیــه
کفــر را ســبب حبــط عمــل میدانــد.
مهمترین عواملی که در منابع دینی پیرامون حبط اعامل ذکرشده است؛ عبارتند از :رشک (توبه،)17 :
تکذیب آیات الهی (اعراف ،)147 :بلند کردن صدا نزد پیامرب (حجرات ،)2 :دنیاطلبی (هود ،)15 :ریا (نساء،)38 :
نفاق ،شک و تردید در اصول دین و ارصار و اقامه بر آن ،اعامل زنی که به مردش بگوید :از تو خیری ندیدم،
نپذیرفنت والیت حرضت امیراملؤمنین(ع) ،ترک بدون عذر مناز و( ...کلینی ،1407 ،ج  ،2ص 400؛ حر عاملی ،1409
ج  ،20ص  .)162گسرتدگی عوامل حبط ،بیانگر این است که حبط ممکن است همهی رفتارها و زندگی انسان
را تحت تأثیر قرار دهد و اعاملی را از بین بربد که با زحمت فراوان انجام داده است.
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 .2-3-2رسمستی (بطر و اتراف)
بطــر بــه معنــای طغیــان پــس از دارایــی ،شــادی بیشازحــد و رسمســتی آمــده اســت (طریحــی ،1375 ،ج
 ،3ص  ،228ابنمنظــور ،1414 ،ج  ،4ص َ « .)69و کـ ْم أَ ْهلَکنــا ِمـ ْن قَ ْریـ ٍة بَ ِطـ َرتْ َمعیشَ ـتَها( ...قصــص)58 :؛ و
چــه بســیار از آبادیهــا را هــاک کردیــم کــه در زندگیشــان رسمســتی میکردنــد ».مــرف نیــز کســی اســت
نعمتهــا و بســیاری عیــش او را رسمســت کنــد (ازهــری ،1421 ،ج  ،14ص َ ...« .)193و ات َّ َبـ َع الَّذیـ َن ظَلَ ُمــوا
مــا أُت ْ ِرفُــوا فیـ ِه َو کانُــوا ُم ْجرِمیـ َن (هــود)116 :؛  ...و آنــانکــه ســتم میکردنــد ،از تن ّعــم و کامجویــی پیــروی
کردنــد و گناهــکار بودنــد».
اتـراف را هــم میتــوان معــادل بطــر دانســت (زمخــری ،1399 ،ج  ،1ص  )62و از آســیبهای پــس از
انجــام عمــل محســوب کــرد کــه اگــر پــس از انجــام عمــل ،دچــار رسمســتی شــود ،عمــل او از میــان خواهــد
رفت.

 .2-4آسیبهای فراگیر

منظــور آســیبهایی اســت کــه در هــر زمانــی ممکــن اســت اتفــاق افتــد ،پیــش از انجــام عمــل ،حیــن
جریــان آن و پــس از تحقــق آن .برخــی از ایــن آســیبها عبارتنــد از:
 .2-4-1ریا
ریــا ازجملــه آســیبهایی اســت کــه ممکــن اســت پیــش ،حیــن و پــس از عمــل اتفــاق افتــد و موجــب
بطــان عمــل شــود کــه قــرآن نیــز بــه ایــن مســئله اشــاره کــرده اســت« :یــا أَی َهــا الَّذی ـ َن آ َم ُنــوا ال تُ ْب ِطلُــوا
ـاس( ...بقــره)264:؛ ای کســانی کــه ایــان آوردهایــد!
ـم بِالْ َمـ ِّن َو ْالَذ ی کالَّــذی ی ْن ِفـ ُـق مالَــهُ رِئــا َء ال َّنـ ِ
َصدَقاتِکـ ْ
بخشــشهای خالصانــهی خــود را بــا م ّنــت و آزار ،باطــل نســازید؛ هامننــد کســی کــه ثروتــش را بــرای
منایانــدن بــه مــردم هزینــه میکنــد»...
شک بِاللَّـ ِه إِ َّن الْ ُم َرائِــی ی ْد َعــی یـ ْو َم الْ ِقیا َمـ ِة ِبأَ ْربَ َعـ ِة
در روایــات نیــز آمــده اســتَ « :و ا ْجتَ ِن ُبــوا ال ِّریــا َء فَ ِإنَّـ ُه ِ ْ
ـاس (ابنبابویــه ،1376 ،ج  ،1ص )581؛ از ریــا بپرهیزیــد و آن رشک
أَ ْسـ َـا ٍء یــا کا ِفـ ُر یــا فَا ِجـ ُر یــا َغــا ِد ُر یــا َخـ ِ ُ
بــه خــدا اســت .روز قیامــت ریــاکار را بــا چهــار اســم صــدا میزننــد :ای کافــر! ای گنـهکار! ای خیانـتکار!
ای زیــانکار!»
بــا توجــه بــه برخــی روایــات ،ریــا مهمتریــن آســیبی اســت کــه پیامــر را نســبت بــه امــت آخرالزمــان
نگ ـران کــرده بــود .یکــی از صحابــه میگویــد( :پیامــر ص) را گریــان دیــدم ،گفتــم :چ ـرا گریــه میکنیــد؟
حــرت فرمــود« :مــن بــر امتــم از رشک میترســم! بدانیــد آنــان بــت و خورشــید و مــاه و قطعــات ســنگ را
نخواهنــد پرســتید؛ امــا در اعاملشــان ریــا میکننــد» (ابنابیالحدیــد ،1385 ،ج  ،2ص .)179
 .2-4-2عجب
عجــب و غــرور از دیگــر آســیبهای فراگیــر اســت کــه احتــال دارد در حیــن یــا پــس عمــل رخ دهــد.
ـب أَنَّـ ُه ی ْح ِسـ ُن ُص ْنعـاً َو
ـب َد َر َجــاتٌ ِم ْن َهــا أَ ْن ی َزیـ َن لِلْ َعبْـ ِـد ُســو ُء َع َملِـ ِه فَیـ َرا ُه َح َســناً فَی ْع ِجبَـ ُه َو ی ْح َسـ َ
«الْ ُع ْجـ ُ
ِم ْن َهــا أَ ْن یو ِم ـ َن الْ َع ْب ـ ُد ِب َربِّـ ِه فَی ُم ـ َّن َعلَــی اللَّـ ِه َع ـ َّز َو َجـ َّـل َو لِلَّـ ِه َعلَی ـ ِه ِفی ـ ِه الْ َم ـ ن (کلینــی ،1407 ،ج  ،2ص
313؛ قمــی مشــهدی ،1368 ،ج  ،12ص )362؛ عجــب درجاتــی دارد :یکــی ایــن اســت کــه شــخص عمــل بــد
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خــود را خــوب انــگارد و خوشــش بیایــد و خیــال کنــد کار خوبــی کــرده اســت و نــوع دیگــر آن اینکــه شــخص
بــا ایامنــی کــه بــه خــدا ایــان آورده ،بــر خــدا منــت داشــته باشــد ،بــا اینکــه خــدا بــر او در دینــش منــت
دارد ».در برخــی روایــات ،عجــب منشــأ بســیاری از گناهــان معرفــی شــده اســت ،امــوری ماننــد نفــاق ،کفــر،
جهــل ،رسکشــی و خلــود در آتــش (رشیــف رضــی ،1414 ،ص  ،500ح 167؛ حــر عاملــی ،1409 ،ج  ،1ص )105؛
پــس عجــب ،خــودش آســیب ســاز اســت و اگــر توجــه و مراقبــت صــورت نگیــرد ،آســیبهای فراوانــی را بــه
وجــود خواهــد آورد.
 .2-4-3رشک
رشک آســیب دیگــری اســت کــه در هم ـهی مراحــل عمــل ممکــن اســت واقــع شــود .برخــی از ابتــدا
اعاملشــان مرشکانــه و آلــوده اســت ،برخــی هنــگام انجــام عمــل یــا پــس از انجــام آن دچــار رشک میشــوند؛
ازای ـنرو ،رشک عملــی و عبــادی از دیگــر آســیبهای رفتــاری اســت کــه در قــرآن بــه آن اشارهشــده اســت
(فصلــت .)37 :برخــی آیــات نیــز رشک را ســبب از بیــن رفــن و نابــودی اعــال میداننــد؛ ماننــد «َ ...ولَ ـ ْو
شکــوا لَ َح ِبـ َ
ـم َمــا کانُــوا ی ْع َملُــونَ (انعــام)88 :؛ ...و اگــر (بهفــرض) رشک ورزنــد ،آنچــه همــواره انجــام
ـط َع ْن ُهـ ْ
أَ ْ َ
دادهانــد ،حت ـاً از ایشــان تبــاه میشــود».
 .2-4-4منت و اذیت
منـت و اذیـت افـراد یکـی دیگـر از آسـیبهای موجـود در رفتارها اسـت کـه در قـرآن نیز به اشارهشـده
کم بِالْ َم ِّن َو ْالَذی( ...بقره)264 :؛ ای کسـانی که ایامن آوردهاید!
اسـت« :یـا أَی َهـا الَّذی َن آ َم ُنوا ال تُ ْب ِطلُـوا َصدَقاتِ ْ
بخشـشهای خالصانهی خود را با م ّنت و آزار ،باطل نسـازید »...در تفسـیر آیهی یادشـده آمده اسـتَ « :م ْن
کثر ا ْم ِت َنانُـ ُه َو أَذَا ُه لِ َمـ ْن یتَ َص َّد ُق َعلَی ِه بَطَل َْت َص َدقَتُ ُه( ...بحرانـی ،1416 ،ج  ،1ص )543؛ هرکس منت و اذیتش
َُ
نسـبت بـه کسـی کـه به او کمک کرده ،بیشتر شـود ،صدقاتـش باطل میگـردد ».منت و اذیت هـم از اموری
اسـت کـه ممکـن اسـت پیـش ،حیـن یا پس عمل باشـد؛ یعنی ممکن اسـت عمل را بـا منت انجام دهـد یا در
حیـن و پـس از انجـام آن منـت بگـذارد و اذیـت کنـد و بـا توجـه به آیـات و روایـات ،این منت نهـادن باعث
نابودی عمل میشـود.
 .2-4-5بیتفاوتی
با توجه به اینکه مراحل فرایند عمل هم در فرد و هم در جامعه جاری است ،بیتفاوتی یکی از آسیبهایی
است که ممکن است پیش ،حین و پس از عمل دامنگیر فرد و جامعه شود .بیتفاوتی آسیب و آفتی است که
نسبت به رفتار خود فرد یا رفتار دیگران رخ میدهد؛ ازاینرو ،امام حسین(ع) میفرماید« :ال ت َِح ُّل لِ َعینٍ  ُمؤ ِم َن ٍة
ت َ َری اللّ ه یعصی فتَطر ُِف حتّی یغَی َر ُه (ورام ،1410 ،ج  ،۲ص )۱۷۹؛ بر هیچ چشمِ مؤم ِنی روا نیست که نافرمانی
خدا را ببیند و چشمش را فروبندد ،مگر اینکه آن وضع را تغییر دهد».
قـرآن نیـز عاملـان دینـی را بـه سـبب بیتفاوتی نسـبت بـه رفتار مـردم توبیـخ میکنـد (مائـده )63 :و در
روایـات نیـز بـه این نکته اشارهشـده اسـت؛ مانند روایتی از رسـول خدا کـه فرمود« :ان اللَّـه عزوجل ال یعذب
العامـة بعمـل الخاصـة حتـی یـروا املنکر بین ظهرانیهـم و هم قادرون علـی ان ینکروه فاذا فعلـوا ذلک عذب
اللَّـه الخاصـة و العامـة (سـمرقندی ،1416 ،ج  ،2ص 175؛ میبـدی ،1371 ،ج  ،3ص )198؛ خداونـد متعال هرگز
عمـوم را بـه خاطـر عمـل گروهـی خـاص مجـازات منیکنـد ،مگـر هنگامیکـه منکـرات در میـان آنان آشـکار
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شـود و توانایـی بـر انـکار آن داشـته باشـند؛ اما سـکوت کننـد .در این هنـگام ،خداونـد هم آن گـروه خاص و
هـم عامـهی مـردم را مجازات خواهـد کرد».
مجموعه روایاتی که دربارهی نکوهش بیتفاوتی نسبت به مستمندان وارد شده نیز ،مؤید این مطلب است
(ابناب یجمهور ،1405 ،ج  ،1ص 257؛ فخر رازی ،1420 ،ج ،5ص 231؛ مجلسی ،1403 ،ج ،75ص  273و.)...
بیشک روایاتی که دربارهی ترک امربهمعروف و نهی از منکر است ،نیز از مصادیق بیتفاوتی و بیاعتنایی در
جامعه بهشامر میرود (رشیف رضی ،1414 ،ص  ،542ح٣٧٤؛ کلینی ،1407 ،ج ،5ص)59؛ بنابراین ،از آسیبهای
جدی پیرامون رفتارهای انسان ،بیتفاوتی نسبت به رفتار و اعامل صحیح خود و جامعه است.
 .2-4-6تنبلی
تنبلــی از آســیبهای دیگــری اســت کــه احتــال دارد پیــش از انجــام عمــل واقــع شــود و یــا حیــن
انجــام عمــل ســبب رهــا کــردن آن گــردد و مانــع اســتمرار عمــل شــود .امــام کاظــم(ع) م یفرمایــد« :ا َّن اللَّـ َه
ـض الْ َعبْـ ُد الْفــا ِر ُغ (ابنبابویــه ،1425 ،ج  ،۳ص )۱۶۹؛ هامنــا خداونــد از
ـض الْ َعبْـ ُد ال َّنـ َّوا ُم ،ا َّن اللَّـ َه لَیبْ ِغـ ُ
لَیبْ ِغـ ُ
بنــدهی پرخــواب و بیــکار خشــمگین میشــود ».روایــات فراوانــی دربــارهی تنبلــی هســت؛ ماننــد روایاتــی
کــه رســیدن بــه رشافــت را بــا همتهــای بلنــد میدانــد نــه تنبلــی (متیمــی آمــدی ،1410 ،ج  ،۱ص )۱۱۰
و روایاتــی کــه تنبلــی را مانــع موفقیــت و رســیدن بــه آرزوهــا برمیشــارد (نــوری ،1408 ،ج  ،۱۲ص .)۶۷
امــام باقــر(ع) تنبلــی در امــور دنیــوی را ســبب تنبلــی در امــور اخــروی میدانــد و میفرمایــد« :إنِّــی
ـض ال َّر ُجــل أن یَ ُکــون کســاناً َعــن أمـ ِر ُدنیَــاه و َمــن ک ََســل َعــن أمـ ِر ُدنیــاه فَ ُهــو َعــن أمــر ِ
آخرتِــه أکسـ َـل
ألبغـ ُ
(کلینــی ،1407 ،ج  ،5ص 85؛ حــر عاملــی ،1409 ،ج  ،12ص )37؛ کســی کــه در کار دنیایــش تنبــل باشــد،
مبغــوض مــن اســت و کســی کــه در کار دنیــا تنبــل باشــد ،در کار آخرتــش تنبلتــر اســت ».مضمــون روایــات،
روح تنبلــی و کســالت را از آســیبهای رفتــاری میدانــد؛ خــواه در امــور مــادی باشــد یــا معنــوی؛ یعنــی
بـرای موفقیــت در هــر کاری تــاش ،کوشــش و دوری از کســالت و تنبلــی رضوری اســت.

 .2-5آسیبهای پیرامونی

از آســیبهای دیگــری کــه اعــال و رفتارهــای انســان را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ،آســیبهای
پیرامونــی اســت کــه مســتقیم بــه رفتارهــا مرتبــط منیشــود؛ امــا زمینهســاز ،مقدمــه و کمککننــدهی تــرک
فعــل اســت کــه بعضــی از مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از:
 .2-5-1بسرتهای نامناسب
بســرهای نامناســب از آســیبهای جــدی اســت کــه زمینــه و رشایــط انجــام گنــاه و اعــال باطــل را
فراهــم میکنــد .ایــن بســرها ،عنــارص متفاوتــی دارنــد کــه در هــر عــری متغیــر اســت .مهمتریــن بســرها
عبارتنــد از :خانــواده ،اقــوام ،دوســتان ،محیــط کار ،شــهر و دیــار محــل زندگــی ،محیــط آموزشــی اعــم از
مدرســه ،دانشــگاه و ،...مکانهــای رفاهــی و تفریحــی ،اماکــن ورزشــی ،فضاهــای مجــازی و...؛ پــس منظــور
از بســرهای نامناســب ،هــر فضــا و محیطــی کــه زمینههــای تــرک فعــل و گنــاه را آســان و فراهــم کنــد کــه
از آســیبهای جــدی و کمککننــده بــه دوگانگــی باورهــا و رفتارهــا اســت .دربــارهی بســرهای نامناســب
روایــات فروانــی وجــود دارد کــه بــه چنــد منونــه اشــاره میکنیــم:
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الف .محیط نامناسب
َ
رســول خــدا فرمودنــد« :الَ ی ْخلُـ َو َّن َر ُجـ ٌـل بِا َمـ َرأ ٍة فَـ ِإ َّن ث َالِثَ ُهـ َـا شَ ــیطَا ٌن (ابنحیــون ،1385 ،ج  ،۲ص )۲۱۴؛
هیــچ مــردی بــا زن نامحرمــی خلــوت منیکنــد ،مگــر آنکــه ســومی آنــان شــیطان اســت» .قاعــدهی کلــی
برداشتشــده از ایــن حدیــث ایــن اســت کــه هــر خلوتــی بــا زن نامحــرم ،در هــر مــکان و هــر زمانــی ،ســبب
انحـراف خواهــد بــود ،اعــم از محیــط اداری ،علمــی ،کسـبوکار و ،...بلکــه قاعــدهی باالتــر ایــن اســت کــه
هــر فضایــی کــه زمینهســاز گنــاه باشــد ،اگرچــه اصــل آن گنــاه نباشــد ،موجــب انحـراف خواهــد بــود.
ب .خانواده
 خانــواده از زمینههــای انح ـراف و تــرک اعــال نیــک اســت کــه در خانــواده تأثیــر زن و شــوهر بــر
یکدیگــر ،تأثیــر والدیــن بــر فرزنــدان و برعکــس و تأثیــر فرزنــدان بــر یکدیگــر از مصادیــق ایــن نــوع اســت:
یک .تأثیر همرسان بر یکدیگر
برخــی منابــع دینــی بــر تأثیــر زن و شــوهر بــر رفتارهــای یکدیگــر تأکیــد دارنــد؛ ماننــد آیهی  221ســوریه
بقــره کــه از تأثیــر مســتقیم هم ـران بــر یکدیگــر ســخن میگویــد و همــر مــرک و کافــر را زمین ـهی
انح ـراف و ورود بــه آتــش جهنــم میدانــد و روایتــی کــه از رســول خــدا(ص) دراینبــاره آمــده اســت« :أَیُّ َهــا
ـال الْ َمـ ْرأَ ُة الْ َح ْسـ َنا ُء ِفــی َم ْن ِبـ ِ
ـرا ُء ال ِّد َمــنِ قَـ َ
ـرا َء ال ِّد َمــنِ ِقیـ َـل یَــا َر ُسـ َ
ـت
ال َّنـ ُ
ـول اللَّـ ِه َو َمــا َخـ ْ َ
ـاس إِیَّاکُـ ْم َو َخـ ْ َ
السـ ْو ِء (کلینــی ،1407 ،ج  ،۵ص ۳۳۲؛ طوســی ،1407 ،ج  ،7ص )403؛ ای مــردم! از گیاهــان رسســبزی کــه در
َّ
مزبلــه میرویــد ،پرهیــز کنیــد .گفتــه شــد :ای رســول خــدا! منظــور از ایــن گیاهــان چیســت؟ فرمودنــد :زن
زیبایــی کــه در خانــوادهی بــدی رشــد کــرده باشــد».
دو .تأثیر والدین بر فرزندان
«کل َمولــو ٍد
دراینبــاره نیــز روایــات فراوانــی هســت کــه یــک روایــت از رســول خــدا(ص) را ذکــر میکنیــمُّ :
یولَـ ُد علــی ال ِفطـ َر ِة و إنّ ــا أبَــوا ُه ی َه ِّودانِـ ِه و ی َن ِّصانِـ ِه (ابنشــهر آشــوب ،1369 ،ج  ،1ص )151؛ هــر مولــودی
بــر فطــرت بــه دنیــا میآیــد و هامنــا پــدر و مــادر او هســتند کــه وی را یهــودی و نرصانــی میکننــد ».ایــن
روایــت بهروشــنی بــر تأثیــر والدیــن در تربیــت ،ســعادت و شــقاوت فرزنــدان داللــت دارد.
سه .تأثیر فرزندان بر والدین
از برخــی روایــات ،تأثیــر فرزنــدان در ســعادت و شــقاوت والدیــن برداشــت میشــود؛ ماننــد روایتــی از
امــام باقــر(ع) کــه فرمــود« :زبیــر دامئ ـاً از مــا اهلبیــت بــود تــا هنگامیکــه فرزنــد او عبداللهبنزبیــر رشــد
کــرد و بــزرگ شــد و رسش را بریــد» (رشیــف رضــی ،1414 ،ص  ،555ح 481؛ ابنبابویــه ،1362 ،ج.)157 ،1
انحـراف زبیــر بهواســطهی پــرش نکتـهای اســت کــه از ایـ ن روایــت بــه دســت میآیــد .اینهــا بعضــی از
منونههــای بســرهای نامناســب اســت کــه بــر اعــال و رفتارهــا تأثیــر میگــذارد.
 .2-5-2روشهای نامناسب
روشهــای نامناســب بـرای تربیــت و آمــوزش از دیگــر عواملــی اســت کــه میتوانــد مانــع انجــام اعــال
شــود .ایــن آســیب ممکــن اســت بــه دو صــورت واقــع شــود:
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الف .افراطوتفریط در روشها
امام باقر(ع) میفرماید« :رش اآلباء من دعاه الرب إلی اإلفراط (ابنابییعقوب ،بیتا ،ج  ،2ص 320؛ بالذری،
 ،1417ج  ،4ص )84؛ بدترین پدران کسی است که نیکی او را به زیادهروی وادارد ».در روایت دیگر میفرماید:
«َ ...و ْ ِ
الفْ َرا ُط ِف ی الْ َم َل َم ِة یشُ ُّب نِی َرا َن اللَّ َجا ج (ابنشعبه حرانی ،1404 ،ص )84؛ افراط در مالمت و رسزنش،
آتشهای لجاجت را برمیانگیزد ».مصادیق فراوانی دربارهی افراطوتفریط در روشها بیانشده است؛ مانند
افراط در محبت ،تنبیه ،تشویق و( ...حسینی واشان ،1394 ،ص .)70-65
ب .استفاده از روشهای اشتباه
آســیب دیگــری کــه دراینبــاره وجــود دارد ،اســتفاده از روشهــای اشــتباه اســت؛ جایــی کــه بایــد تشــویق
بــه کار رود ،از تنبیــه اســتفاده شــود ،جایــی کــه بایــد حامیــت شــود ،حامیــت نشــود ،اســتفاده از روش دفعی
بجــای تدریجــی ،اســتفاده از روش تحقیــر ،روشهــای بازدارنــدهی اشــتباه و ...بعضــی از مــوارد اســتفاده از
روش نادرســت اســت کــه میتوانــد نقــش مهمــی در انحـراف افـراد داشــته باشــد.
هنگامیکــه امــام علــی(ع) در جنــگ صفیــن متوجــه شــد کــه برخــی از یارانــش ،نزدیــکان معاویــه را
دشــنام میدهنــد ،ضمــن ای ـراد خطب ـهای ،آنــان را از ایــن کار منــع کــرد و بهجــای اســتفاده از دشــنام ،بــه
آنــان روش صحیــح و جایگزیــن را پیشــنهاد داد و فرمــود« :إِنِّــی أَکـ َر ُه لَکـ ْم أَ ْن تَکونُــوا َسـ َّبابِی َن َو لَک َّنکـ ْم لَـ ْو
َو َص ْفتُـ ْم أَ ْع َملَ ُهـ ْم َو ذَک ْرت ُـ ْم َحالَ ُهـ ْم کا َن أَ ْصـ َو َب ِفــی الْ َقـ ْو ِل َو أَبْلَـ َغ ِفــی الْ ُعـ ْذ ِر َو قُلْتُـ ْم مــکا َن َسـ ِّبک ْم إِیا ُهـ ْم
ـح ذَاتَ بَی ِن َنــا َو بَی ِن ِهـ ْم َو ا ْه ِد ِهـ ْم ِمـ ْن ضَ َللَ ِت ِهـ ْم َحتَّــی ی ْعـر َِف الْ َحـ َّـق
اللَّ ُهـ َّم ا ْح ِقـ ْن ِد َما َءنَــا َو ِد َما َء ُهـ ْم َو أَ ْصلِـ ْ
ـج ِبــه (رشیــف رضــی ،1414 ،ج  ،۱ص  ،۳۲۳خطب ـهی
َم ـ ْن َج ِهلَ ـ ُه َو ی ْر َع ـوِی َعــنِ الْ َغــی َو الْ ُع ـ ْد َوانِ َم ـ ْن لَ ِهـ َ
206؛ مجلســی ،1403 ،ج  ،۳۲ص )۵۶۱؛ دوســت نــدارم کــه شــا دشــنامدهنده باشــید؛ امــا اگــر در گفتارتــان،
رفتــار آنــان را توصیــف کنیــد و حالشــان را بیــان مناییــد ،بـ ه حــق نزدیکتــر و در مرتبـهی عــذر رســاتر اسـت.
بهجــای دشــنام بگوییــد :خداونــدا! مــا و اینهــا را از ریختــه شــدن خومنــان حفــظ فرمــا و میــا ن مــا و آنــان
اصــاح کــن .ایــن قــوم را از گمراهــی نجاتبخــش تــا کســی کــه حــق را منیشناســد ،آن را بشناســد و آ ن کــه
شــیفتهی گمراهــی اســت ،از آن منــع شــود ».امــام(ع) در ایــن سخنشــان ،بهجــای دشــنام دادن بــه دشــمن،
دو گزینــه پیشــنهاد میدهــد :نخســت ،بیــان اوصــاف و احــوال واقعــی آنــان و دوم ،دعــا بـرای حفــظ جــان
همــه ،ایجــاد صلــح و نجاتشــان؛ پــس امــام عــاوه بــر نهــی از دشــنام بــه دشــمن ،روش صحیــح و جایگزیــن
بـرای برخــورد بــا آنــان را هــم بازگــو میکنــد.
 .2-5-3الگوسازی اشتباه
(ع)
معرفی الگوهای اشتباه و دوگانه از موانع دیگر عملیسازی باورها است .دربارهی تأثیر الگوها ،امام علی
السفی َن ِة تَغر ُِق و ت ُغر ُِق َم َعها غَی َرها (مجلسی ،1403 ،ج  ،2ص )58؛ لغزش عامل
میفرمایدَ « :زلَّ ُة العالِمِ کَان ِکسا ِر ّ
مانند شکسنت کشتی است که غرق میشود و دیگران را با خود غرق میکند ».الگوهای اشتباه نیز در چند
بخش قابلبحث است:
الف .دوگانگی الگوها
دوگانگی الگوها ممکن است به چند صورت رخ دهد:
یــک .تناقــض درونــی یــک الگــو :منظــور الگویــی اســت کــه در گفتــار و رفتــار تناقــض دارد و دیگـران او
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را بهعنــوان الگــوی رفتــاری خــود انتخــاب میکننــد .قــرآن ضمــن اشــاره بــه ایــن مطلــب ،بهشــدت از آن
ـاب ،أفَالتَع ِقلــون (بقــره)44 :؛
َنســون أنف َُســکم و أن ُتــم تَتلُــون ال ِکتـ َ
نهــی میکنــد« :أَتَأ ُمــرون ال ّنــاس بِالـ ِ ِّ
ـر و ت َ
آیــا مــردم را بــه نیکــی دعــوت میکنیــد؛ امــا خودتــان را از یــاد میبریــد و بــا اینکــه شــا کتــاب آســانی را
میخوانیــد ،آیــا شــا منیاندیشــید؟»
امــام علــی(ع) نیــز میفرمایــد« :أیُّ َهــا النــاس اِنّــی َو اللّــه مــا أ ُحثُّکــم َعلــی طا َعـ ٍة اِالّ َو أسـ ِبقُکم اِلَیهــا َو ال
أنهاکــم َعــن َمعص َیـ ٍة االّ َو أتَناهــی قَبلَکــم عنهــا (رشیــف رضــی ،1414 ،ج  ،۱ص  ،۲۵۰خ 175؛ اب نطــاووس،
 ،1400ج  ،2ص 509؛ طوســی ،1414 ،ج  ،1ص )684؛ ای مــردم! بــه خــدا ســوگند! مــن شــا را بــه طاعتــی
برمنیانگیــزم ،مگــر اینکــه ابتــدا خــودم آن را انجــام دادهام و شــا را از معصیتــی بازمنـیدارم ،مگــر آنکــه اول
خــودم آن را تــرک کــردهام».
نتیجـهی دوگانگــی رفتارهــا و باورهــای یــک الگــو ،بیاثــر شــدن ســخنانش خواهــد بــود« :هــرگاه عــامل به
علــم خــود عمــل نکنــد ،پنــد و انــدرز او در دلهــا نفــوذ منیکنــد ،چنانکــه بــاران در ســنگ صــاف نفــوذ
منیکنــد» (کلینــی ،1407 ،ج  ،۱ص ۴۴؛ شــهید ثانــی ،1409 ،ج  ،۱ص .)۱۸۱
دو .تناقــض و دوگانگــی میــان چنــد الگــو :بیشــک نوجــوان و جــوان در بحــث الگوگیــری و الگوپذیــری
بســیار حســاس اســت و هنگامیکــه میــان یــک یــا چنــد الگــو تناقــض ببینــد ،چــون قــدرت تشــخیص نــدارد،
هــان تناقــض را بهعنــوان رفتــار صحیــح تصــور میکنــد .یــک نوجــوان در خانــه بــا رفتــار والدیــن و خواهــر
و بـرادر ،در مدرســه بــا رفتــار دوســتان و معلــان ،در محیــط بــا رفتــار عمــوم جوانــان و در رســانهها بــا رفتار
شــخصیتهای ســینامیی و انیمیشــنی روب ـهرو اســت و هرکــدام را دارای رفتــاری خــاص میبینــد .بســیاری
از مواقــع ،همیــن رفتارهــای متناقــض را یــک رفتــار صحیــح میدانــد و گاهــی نیــز از تناقــض رفتارهــای ایــن
شــخصیتها ،خــود بــه فــردی چندشــخصیتی تبدیــل میشــود کــه در هــر محیــط یــک شــخصیت دارد.
عمــد ه الگوهــای متناقــض میتواننــد در خانــواده میــان والدیــن ،فرزنــدان ،بزرگترهــا ،محیــط آموزشــی،
محیطهــای مذهبــی ،محیــط کار ،شــخصیتهای ســینامیی و تلویزیونــی ،ورزشــی و ...باشــند.
سـه .تناقـض الگـو بـا باورهـای دینـی :تناقـض دیگـری کـه بهطـور فراگیـر جوامـع اسلامی را در برگرفتـه
اسـت ،تضـاد الگوهـا بـا باورهـای دینـی اسـت .ازآنجاکـه شـخصیتهای ورزشـی ،کارتونـی ،سـینامیی و افراد
شـاخص غالبـاً غربـی و غربگرا هسـتند ،رفتارهایشـان با باورهای دین تضـاد دارد و این افـراد جامعه را دچار
تناقـض در باورهـا و رفتارهـا میکننـد؛ ازایـنرو ،عمـوم جامعـه که با تناقض میـان رفتارهای این شـخصیتها
بـا باورهـای دینـی روبـرو شـدهاند ،بهفـرض علم به صحـت باورهای دینـی ،در عمـل ،رفتار الگوهـا را ترجیح
میدهنـد و ایـن آسـیبی اسـت که عمـدهی کشـورهای اسلامی را فراگرفته اسـت ،بهطوریکـه فرهنگ برخی
کشـورها را منیتوانیـم اسلامی بنامیـم .نتیجـهی ایـن دوگانگـی ایـن اسـت کـه الگوپذیر نسـبت بـه باورهای
دینـی بیاعتماد میشـود و بـر اسـاس متایلات نفسـانی تصمیمگیـری میکند.
ب .کاملانگاری الگوهای تکبعدی
آســیب دیگــری کــه درزمینـهی الگوهــا وجــود دارد مربــوط بــه کاملانــگاری الگوهایــی اســت کــه تنهــا
در یــک زمینــه الگــو هســتند؛ امــت در ابعــاد دیگــر زندگــی ،یــا تخصصــی ندارنــد و یــا خودشــان مشــکالت
فراوانــی دارنــد؛ امــا الگوپذیــر او را در هم ـهی زمینههــا الگــو میدانــد و در هم ـهی مســائل از او پیــروی
فرایند عملی سازی باورها و آسیب شناسی آن از منظر قرآن و حدیث
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میکنــد .برخــی در تحلیــل ایــن آســیب نوشــتهاند« :جــوان ،ابتــدا ویژگــی مثبتــی را در الگــو مییابــد؛
ســپس بــه وی دل میبنــدد و بــر مبنــای مــدل رشطــی کالســیک ،بهتدریــج متــام ابعــاد اســوه را مطلــوب
مییابــد...؛ پــس از دلبســتگی اولیــه ...ســایر ویژگیهــای الگــو و اســوهی محبــوب ،بهتدریــج پذیرفتــه
میشــود؛ ازهمی ـنرو ،غــرب بــا بهکارگیــری صدهــا روانشــناس ،جامعهشــناس و مردمشــناس ،بــه ارائ ـهی
الگوهایــی بــا ظواهــر بســیار جــاذب ،امــا در باطــن بســیار فاســد میپــردازد» (منطقــی ،1373 ،ص .)162
 .2-5-4سیستم آموزشی و مدیریتی دوگانه
سیســتمهای آموزشــی و نهادهــای فرهنگــی از آســیبهای پیرامونــی موجــود در بســیاری از جوامــع
هســتند کــه برنامههــای متضــاد بــا همدیگــر دارنــد و ایــن ســبب میشــود اف ـرادی کــه بــه دنبــال تربیــت
و رشــد هســتند ،دچــار حیــرت و رسگردانــی شــوند و عــاوه بــر ایــن ،موجــب اتــاف هزینههــای فرهنگــی
میگــردد و تــوان نیروهــای انقالبــی و مؤمــن را میگیــرد .خامنــهای دراینبــاره میگویــد« :البتــه
دســتگاههای اجرایــی فرهنگــی مســئولیتهایی دارنــد کــه هیچچیــز جــای مســئولیتهای آنهــا را منیگیــرد؛
کــا اینکــه دســتگاههای قانونگــذاری هــم مســئولیتهایی دارنــد کــه هیچچیــز جــای مســئولیتهای
آنهــا را منیگیــرد؛ امــا همـهی اینهــا در کنــار هــم مرکــزی را میطلبــد کــه مســائل فرهنگــی کشــور را کــه
دارای دامنـهی بســیار وســیع و مؤثــری اســت ،درمجمــوع هدایــت کالن کنــد» (بیانــات رهــر معظــم انقــاب
اســامی در دیــدار اعضــای شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی .)138/09/19

نتیجهگیری

ب ـرای عملیســازی باورهــا الزم اســت فراینــدی تدویــن شــود تــا انســان بتوانــد بــه نتیجــه و هــدف
متعالــی نائــل شــود کــه خداونــد بـرای او در نظــر گرفتــه اســت .ایــن فراینــد از دیــدگاه قــرآن و روایــات ،در
دو ســاحت فــردی و اجتامعــی تحقــق مییابــد کــه مهمتریــن مراحــل آن در ســاحت فــردی شــامل رشوع
هدفمنــد ،عــادت ،ســجیت (ملکــه) ،شــاکله و شــأن اســت .مراحــل تحقــق عملیســازی باورهــا در جامعــه
نیــز شــامل اشــاعه ،تبلیــغ ،اقامــه ،ســنت (فرهنــگ) و متدنســازی اســت .از ســوی دیگــر ،در تحقــق ایــن
فراینــد ممکــن اســت موانــع و آســیبهایی بــه وجــود آیــد کــه برخــی آســیبها ،پیــش از انجــام یــک
عمــل مانــع تحقــق آن میشــوند؛ ماننــد انگیزههــای باطــل ،تأخیــر ،تســویف و عجلــه؛ گــروه دیگــر از
آســیبها ،در حیــن انجــام عمــل بــروز مییابنــد؛ ماننــد ناپایــداری عمــل و سسـتکاری؛ نــوع دیگــر از آنهــا،
پــس از انجــام عمــل رخ میدهــد؛ ماننــد حبــط عمــل و رسمســتی؛ پــارهای از آســیبها نیــز فراگیــر اســت
کــه ممکــن اســت در همـهی مراحــل اتفــاق افتــد؛ ماننــد ریــا ،عجــب ،رشک ،منــت و اذیــت ،بیتفاوتــی و
تنبلــی و درنهایــت ،آســیبهای پیرامونــی اســت کــه مســتقیم بــه عمــل مرتبــط نیســت؛ امــا زمینههــا و
رشایــط تــرک عمــل و یــا رهــا کــردن آن را فراهــم میســازد؛ ماننــد بســرهای نامناســب ،روشهــای اشــتباه،
الگوســازیهای نادرســت و سیســتم آموزشــی و مدیریتــی دوگانــه.
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منابع

•القرآن الکریم.
•ابنابیالحدیـــد ،عبدالحمیدبـــ ن هبهاللـــه؛ رشح نهـــج البالغـــة؛ چـــاپ دوم ،قـــم :مکتبـــة آیةاللـــه املرعشـــی
النجف ــی 1385 ،ش.
•ابنأبیجمهـــور ،محمدبنزینالدیـــن؛ عوالـــی اللئالـــی العزیزیـــة فـــی األحادیـــث الدینیـــة؛ محقـــق  /مصحـــح:
مجتب ــی عراق ـی؛ ق ـم :دار س ــید الش ــهداء للن ــر 1405 ،ق.
•ابناثیـــر جـــزری ،مبارکبنمحمـــد؛ النهایـــه فـــی غریـــب الحدیـــث و االثـــر؛ چـــاپ چهـــارم ،قـــم :موسســـه
مطبوعاتـــی اســـاعیلیان 1367 ،ش.
•ابنبابویه (شیخ صدوق) ،محمدبنعلی؛ األمالی؛ چاپ ششم ،تهران :کتابچی 1376 ،ش.
•ــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ الخصال؛ محقق :علیاکرب غفاری؛ قم :جامعه مدرسین 1362 ،ش.
•ــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ من ال یحرضه الفقیه؛ محقق :علیاکرب غفاری؛ قم :جامعه مدرسین 1425 ،ق.
•ابنحیـــون ،نعامنبنمحمـــد مغربـــی؛ دعائـــم اإلســـام؛ محقـــق  /مصحـــح :آصـــف فیضـــی؛ چـــاپ دوم ،قـــم:
مؤسســـة آلالبیـــت علیهمالســـام 1385 ،ش.
•ابنشهرآشوب ،محمدبنعلی؛ متشابه القرآن و مختلفه؛ قم :بیدار 1369 ،ش.
•ابنطـــاووس ،علیبنموســـی؛ الطرائـــف فـــی معرفـــة مذاهـــب الطوائـــف؛ محقـــق  /مصحـــح :علـــی عاشـــور؛
ق ــم :خی ــام 1400 ،ق.
•ابنفه ــد حل ــی ،احمدبنمحم ــد؛ ع ــدة الداع ــی و نج ــاح الس ــاعی؛ محق ــق :احم ــد موح ــدی قم ــی؛ تهــران :دار
الکتــب اإلســامی 1407 ،ق.
•ابنمنظور ،ابوالفضل؛ لسان العرب؛ چاپ سوم ،بیروت :دار الفکر للطباعة و النرش و التوزیع 1414 ،ق.
•ازهری ،محمدبناحمد؛ تهذیب اللغة؛ بیروت :دار احیاء الرتاث العربی 1421 ،ق.
•اله یزاده ،محمد حسین؛ درسنامه اقامه قرآن؛ مشهد :مؤسسه تدبر در قرآن و سیره 1396 ،ش.
•ــــــــــــــــــــــ؛ سیر عمل در قرآن و سیره؛ مشهد :مؤسسه تدبر در قرآن و سیره 1395 ،ش.
•بحرانی ،هاشمبنسلیامن؛ الربهان فی تفسیر القرآن؛ تهران :بنیاد بعثت 1416 ،ق.
•برقـــی ،احمدبـــن محمدبـــن خالـــد؛ املحاســـن؛ محقـــق  /مصحـــح :جاللالدیـــن محـــدث؛ چـــاپ دوم ،قـــم :دار
الکت ــب اإلس ــامیة 1371 ،ش.
•بالذری ،احمدبنیحیی؛ انساب االرشاف؛ تحقیق :سهیل زکار و الزرکلی ریاض؛ بیروت :دار الفکر 1417 ،ق.
•بهمن ــی ،محمدرض ــا؛ «مت ــدن نوی ــن اس ــامی در اندیش ــه آیتالل ــه خامن ــه ای»؛ نق ــد و نظ ــر ،س ــال نوزده ــم،
شـــارهی  1393 ،2ش.
•متیم ــی آم ــدی ،عبدالواحدبنمحم ــد؛ غررالحک ــم و دررالکلــم؛ محق ــق  /مصح ــح :س ــید مه ــدی رجائــی؛ چ ــاپ
دوم ،ق ــم :دار الکت ــاب اإلس ــامی 1410 ،ق.
•جوادی آملی ،عبدالله؛ مفاتیح الحیات؛ قم :ارساء 1391 ،ش.
•جوهری ،اسامعیلبنحامد؛ الصحاح؛ مصحح :احمد عبدالغفور عطار؛ بیروت :دار العلم للمالیین 1404 ،ق.
•ح ــر عامل ــی ،محمدبنحس ــن؛ تفصی ــل وس ــائل الش ــیعة إل ــی تحصی ــل مس ــائل الرشیع ــة (وس ــائل الش ــیعة)؛ ق ـم:
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مؤسس ــة آلالبی ــت علیهمالس ــام 1409 ،ق.
•حرانـــی ،ابنشـــعبه حســـنبنعلی؛ تحـــف العقـــول؛ محقـــق /مصحـــح :علیاکـــر غفـــاری؛ ج  ،1قـــم :جامعـــه
مدرس ــین ،چ ــاپ دوم 1404 ،ق.
•حسینی تهرانی ،سید محمد؛ معادشناسی؛ مشهد :نور ملکوت قرآن 1423 ،ق.
•حس ــینی واش ــان ،س ــید محم ــود؛ اص ــول و روشه ــای برخ ــورد ب ــا خط ــاکار در ق ــرآن و روای ــات؛ ته ـران :دانش ــگاه
ته ـران 1394 ،ش.
•حوی ــزی ،عبدعلیبنجمع ــه؛ تفس ــیر نورالثقلی ــن؛ تحقی ــق :س ــید هاش ــم رس ــولی محالت ــی؛ چ ــاپ چه ــارم ،قــم:
اس ــاعیلیان1415 ،ق.
•خامنهای ،سید علی؛ طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن؛ چاپ هفدهم ،قم :مؤسسه ایامن جهادی 1397 ،ش.
•خرسوپناه ،عبدالحسین؛ منظومه فکری امام خمینی؛ تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 1395 ،ش.
•دهخدا ،علیاکرب؛ لغتنامه دهخدا؛ چاپ دوم ،تهران :دانشگاه تهران 1377 ،ش.
•راغب اصفهانی ،حسینبنمحمد؛ مفردات الفاظ القرآن؛ بیروت :دار القلم 1412 ،ق.
س م ــن جواه ــر القام ــوس؛ محق ــق  /مصح ــح عل ــی ش ــیری؛ بی ــروت :دار
•زبی ــدی ،محمدبنمحم ــد؛ ت ــاج الع ــرو 
الفکــر 1414 ،ق.
•زمخرشی ،محمودبنعمر؛ أساس البالغة؛ بیروت :دار صادر 1399 ،ق.
•س ــبحانی ،جعف ــر؛ مح ــارضات ف ــی اإللهی ــات؛ تلخی ــص از عل ــی ربان ــی گلپایگان ـی؛ چ ــاپ یازده ــم ،ق ــم :مؤسس ــه
ام ــام ص ــادق ع 1428 ،ق.
•سمرقندی ،نرصبنمحمد؛ بحر العلوم؛ محقق :عمر عمروی؛ لبنان -بیروت :دار الفکر 1416 ،ق.
•رشیف رضی ،محمدبنحسین؛ نهج البالغه؛ محقق  /مصحح :فیض اإلسالم؛ قم ،هجرت.1414،
•شهید ثانی ،زینالدینبنعلی؛ منیة املرید؛ محقق :رضا مختاری؛ قم :مکتب اإلعالم اإلسالمی 1409 ،ق .
•طباطبایـــی ،ســـید محمدحســـین؛ املیـــزان فـــی تفســـیر القـــرآن؛ چـــاپ دوم ،بیـــروت :مؤسســـة االعلمـــی
للمطبوعـــات 1390،ق.
•طربانی ،سلیامنبناحمد؛ التفسیر الکبیر؛ اردن -اربد :دار الکتاب الثقافی 2008 ،م.
•طربسی ،حسنبنفضل؛ مکارم األخالق؛ قم :رشیف رض ی 1412 ،ق.
•طربس ــی ،فضلبنحس ــن؛ مجم ــع البی ــان ف ــی تفس ــیر الق ــرآن؛ مصح ــح :فضلالل ــه ی ــزدی طباطبای ــی و هاش ــم
رس ــولی؛ ته ـران :ن ــارص خ ــرو 1372 ،ش.
•طریحـــی ،فخرالدینبنمحمـــد؛ مجمـــع البحریـــن؛ مصحـــح :احمـــد حســـینی اشـــکوری؛ چـــاپ ســـوم ،تهـــران:
مرتضـــوی 1375 ،ش.
•طوســـی ،محمدبنالحســـن؛ تهذیـــب األحـــکام؛ محقـــق  /مصحـــح :حســـن املوســـوی خرســـان؛ چـــاپ چهـــارم،
تهــران :دار الکت ــب اإلس ــامیه 1407 ،ق.
•طوسی ،محمدبنالحسن؛االمالی؛ قم :دار الثقافة 1414 ،ق.
•فخر رازی ،محمدبنعمر؛ تفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)؛ چاپ سوم ،بیروت :دار احیاء الرتاث العربی 1420 ،ق.
•فراهیدی ،خلیلبناحمد؛ کتاب العین؛ چاپ دوم ،قم :هجرت 1409 ،ق.
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•فیض کاشانی ،مال محسن؛ الوافی؛ اصفهان :کتابخانه امام أمیراملؤمنین علی علیهالسالم1406 ،ق.
•فیض کاشانی ،مال محسن؛ تفسیر الصافی؛ تهران :الصدر 1415 ،ق.
•قمـــی مشـــهدی ،محمدبنمحمدرضـــا؛ کنـــز الدقائـــق و بحـــر الغرائـــب؛ تهـــران :ســـازمان چـــاپ و انتشـــارات
وزارت ارشـــاد اســـامی1368 ،ش.
•کراجکی ،محمدبنعلی؛ کنز الفوائد؛ محقق  /مصحح :عبدالله نعمة؛ قم :دارالذخائر 1410 ،ق.
•کسامیی ،علیاکرب؛ قرن دیوانه بحران متدن و فرهنگ و نادانیهای دوران دانش؛ تهران :بعثت 1354 ،ش.
•کلینی ،محمدبنیعقوب؛ الکافی؛ تصحیح :علیاکرب غفاری؛ چاپ چهارم ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة1407 ،ق.
•لیث ــی واس ــطی ،علیبنمحم ــد؛ عی ــون الحک ــم و املواع ــظ؛ محق ــق  /مصح ــح :حس ــین حس ــنی بیرجن ــدی؛ قــم:
دار الحدی ــث 1376 ،ش.
•متقی ،علیبنحسامالدین؛ کنز العامل؛ مصحح :حیانی بکری؛ بیروت :الرساله 1409 ،ق.
•مجلسی ،محمد باقر؛ بحار األنوار؛ مصحح :جمعی از محققان؛ بیروت ،دار إحیاء الرتاث العربی.1403،
•مصطفوی ،حسن؛ التحقیق فی کلامت القرآن الکریم؛ تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 1368 ،ش.
•مطهری ،مرتضی؛ یادداشت های استاد مطهری؛ تهران :صدرا 1381 ،ش.
•معرفت ،محمدهادی؛ التفسیر األثری الجامع؛ قم :التمهید 1387 ،ش.
•معین ،محمد؛ فرهنگ معین؛ چاپ چهارم ،تهران :آدنا 1386 ،ش.
•مفی ــد ،محمدبنمحم ــد؛ اإلرش ــاد ف ــی معرف ــة حج ــج الل ــه عل ــی العب ــاد؛ محق ــق  /مصح ــح :مؤسس ــة آلالبی ــت
علیهمالس ــام؛ ق ــم :کنگ ــره ش ــیخ مفی ــد 1413 ،ق.
•ــــــــــــــــــ؛ االمالی؛ محقق /مصحح :حسین استادولی و علیاکرب غفاری؛ قم :کنگره شیخ مفید 1413 ،ق.
•مکارم شیرازی ،نارص؛ تفسیر منونه؛ تهران :دار الکتب اإلسالمیة 1374 ،ش.
•منطقی ،مرتضی؛ روانشناسی تربیتی؛ تهران :جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی 1373 ،ش.
•میبدی ،احمدبنمحمد؛ کشف االرسار و عدة االبرار؛ چاپ پنجم ،تهران :امیر کبیر 1371 ،ش.
•نوری ،حسینبنمحمدتقی؛ مستدرک الوسائل و مستنبط املسائل؛ قم :مؤسسة آلالبیت علیهمالسالم 1408 ،ق.
•ورام ،مسعودبنعیسی؛ تنبیه الخواطر و نزهة النواظر (مجموعة ورام)؛ قم :مکتبه فقیه 1410 ،ق.
•والیتی ،علیاکرب؛ فرهنگ و متدن اسالمی؛ قمک دفرت نرش معارف 1384 ،ش.
•یعقوبی ،احمدبناسحاق؛ تاریخ یعقوبی؛ بیروت :دارصادر ،بیتا.
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