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  شاخصی براي ارزیابی سطح ایمانعنوان به زندگی کسب
  *احمدحسین شریفی

  يدهكچ
تعريف شـده اسـت.    يردهاي گوناگونكه با رويك از اصطالحات نسبتاً جديد علمي است» زندگي كسب«
ـب كشناسانه است. بر اساس اين رويرد دينكروي، ترين آنهاجامعبهترين و ، رسدينظر مبه ، زنـدگي  كرد س

ـين  ، شـده هـاي پذيرفتـه  ه متـأثر از باورهـا و ارزش  كيافته است اي از رفتارهاي سازمانمجموعه و همچن
فرد يا گروهي از افـراد   كغالب رفتاري ي وجهة، هاي فردي و شرايط اجتماعيمتناسب با اميال و خواسته

زندگي جنبة بيانگرانه و نمادين دارد. نمود خارجي هويت باطني و ابعـاد ناپيـداي هويـت     كاند. سبشده
يفيت ايمان كشاخصي براي سنجش عنوان به زندگي كتوان از سبمي، فردي و جمعي است. بر اين اساس

ر گرفتـه اسـت.   يـد قـرا  كرد. اين حقيقت در آيات و روايـات فراوانـي مـورد تأ   كافراد و جوامع استفاده 
رغـم وحـدت باورهـا و    هاي زندگي علـي كزندگي افراد و يا تفاوت سب كناهماهنگي ميان ايمان و سب

تنوع غرايـز و اميـال و تأثيرگـذاري آنهـا در     ، مراتب بودن ايمانعلل و عوامل مختلفي دارد: ذو، هاارزش
و يا فقـدان نهادهـاي اجتمـاعي     زندگي از شرايط اقليمي و اجتماعي كتأثيرپذيري سب، هاي افرادگزينش

  اند.بخشي از اين عوامل، هامتناسب با باورها و ارزش
  شاخص دينداري.، سطح ايمان، ايمان، دينداري، زندگي كها: سبليدواژهك
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  مقدمه
ه نخستین بـار  کجدید در ادبیات علمی و فرهنگی بشر است. در این مفهومی نسبتاً» زندگی کسب«مفهوم 

 شناسـان اخـتالف اسـت؛   سان و جامعهشنادر میان روان، رفته استکار به سیکاین اصطالح از سوي چه 
شـناس  جامعـه ، )1920- 1864( س وبـر کمـا و ابـداعی   انـد از اصـطالحات  ان مـدعی شناسبرخی جامعه

شناسـان جعـل و ابـداع ایـن     برخـی روان ، در مقابـل ). 106 ص، 1387، نـی کمهـدوي ( اسـت  فرانسوي
 دهنـد مینسبت  شناسی فرديروان ردکو بنیانگذار روی یاتریش، )1937- 1870( آلفرد آدلراصطالح را به 

ه ایـن اصـطالح نخسـتین بـار     کـ رد کـ توان مشخص طور دقیق نمیچند بههر). 67 ص، 1391، اویانیک(
بحـث   کیـ عنـوان  بـه  آلفرد آدلـر ستین بار توسط رسد نخنظر میاما به، سی ابداع شده استکتوسط چه 

هـاي  مورد توجـه بسـیاري از اندیشـمندان حـوزه    ، از ایشان و جدي مورد توجه قرار گرفت. پسمستقل 
هـدایت بسـیاري از   یـا  نتـرل و  ک، بینـی پـیش ل، نون بـراي تحلیـ  کاه همکايگونهبهقرار گرفت.  گوناگون

  گیرد.استفاده قرار می وانی موردفرهنگی و ر، هاي اجتماعیپدیده
شف کزندگی افراد و جوامع در  کتوان از سبه چگونه میکاین است ، مسئلۀ اصلی این نوشتار

یفیت کزندگی و  کمعنادار میان سب ايتوان رابطهرد. آیا میکیفیت ایمان و باور دینی آنها استفاده ک
شناسی بحث ما بیشتر نقلـی  البته روشرد؟ کشدة افراد و جوامع برقرار هاي پذیرفتهباورها و ارزش

یفیت این رابطه را نشـان دهـیم.   ک نیم با استناد به آیات و روایات معتبرکخواهد بود؛ یعنی سعی می
هـایی موجـود در سـنجش سـطح     اي بـه روش الزم اسـت اشـاره  ، اما پیش از ورود به اصل بحـث 

  دینداري داشته باشیم. 

  هاي سنجش دينداريروش
عی و دینـی را بـه خـود مشـغول     بسیاري از محققان علوم اجتمـا ، هاي اخیره در دهکاتی ی از موضوعکی

گرفته شـده  کار به ساخته وبسیاري در این زمینه هاي نون آزمونکۀ سنجش دینداري است. تامسئل، داشته
هـا  شروازاین بسیاري). Hill and Hood, 1999( اندمقیاس را گزارش داده 123، است. برخی نویسندگان

فـرد و  خـدایاري ( ردکـ بنـدي  دسـته » نکفـراف «و » زارشـی خودگ«، »مشاهده«لیِ کتوان در سه دستۀ را می
ت کمیت حضـور و مشـار  ک، داري افرادشاخص دین، در روش مشاهده). 140- 123 ص، 1391، دیگران

شـی نیـز   آنان در مراسم مذهبی و میزان استفاده آنان از مظاهر و نمادهـاي دینـی اسـت. روش خودگزار   
اي نامـه اسـتفاده از روش پرسـش  ، ترین آنه بارزترین و شایعکگیرد صورت میگوناگونی هاي صورتبه

ه نـاظر  کشود اي طراحی میصورت دقیق و حرفهاي معموالً تعدادي سؤال بهنامهاست. در روش پرسش
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ا تـوان تـ  مـی ، تحلیـل آنهـا  هـا و  تبی آزمودنیکهاي آوري پاسخهاي دینی است. با جمعبه عقاید و آموزه
، مسـتقیم اسـت  هـاي غیر ه از روشک، نکر روش فرافپی برد. باالخره د داري افراداي به سطح دیناندازه

صـورت ناآگاهانـه و   شـود آزمـودنی بـه   اوي سـعی مـی  کـ تحلیلـی و روان با استفاده از شـگردهاي روان 
را در برابـر  فـرد  هـاي  نشکـ وانمونـه،  بـراي   ناهشیارانه اعتقادات و باورهاي مذهبی خود را بـروز دهـد.  

ص یـا  ن یا اشـخا کبا تصاویر مربوط به اما و یا شیوة برخورد فردسنجند می، ه بار مذهبی دارندکلماتی ک
صـورت  هـاي مـذهبی را بـه   داستانبه فرد دهند. و یا نوع نگاه قرار می اجتماعات مذهبی را مورد ارزیابی

  سنجند.هاي دینی میمیزان اعتقاد و پایبندي او را به آموزهطریق این و از نند کبررسی میمستقیم غیر
تعریفـی   با ارائۀ داردقصد ، دهاي یادشده بپردازبه ارزیابی و نقد روش ه بخواهدکاین نوشتار بدون آن

تـر و  شاخصـی مطمـئن  عنـوان  بـه  آن را، و با استناد به آیات و روایات اسالمی» زندگی کسب«خاص از 
و بیـان  زنـدگی   کتعریف سـب ، منظور. بدینندکیت ایمان افراد و جوامع معرفی یفکبراي ارزیابی  تردقیق
زنـدگی   کگیرندة همـۀ ابعـاد سـب   ه هم دربرک. البته طراحی مدلی علمی آن با ایمان ضروري است ۀرابط

  طلبد.میه مقال و مجالی مستقل کاري بزرگ و بایسته است ک، هاي اسالمیباشد و هم منطبق با آموزه

  زندگي كتعريف سب
امـا معنـاي اصـطالحی آن مـورد      روشن اسـت و نیـازي بـه توضـیح نـدارد.     زندگی  کمعناي لغوي سب

ردهاي مختلفی در تفسیر و تبیین این اصطالح وجـود دارد. در  کهاي متعددي قرار گرفته است. رویبحث
بیشـتر تحـت تـأثیر    ، شناسـانه جامعـه رد کـ توان نام برد: رویالن میکرد کاز سه روی، لیکبندي دسته کی

ه کـ ، شناسـانه رد روانکروی) است؛ 1920- 1864( س وبرکما) و 1918- 1858( گئورگ زیملهاي اندیشه
رد مـورد  کـ ه رویکـ ، شناسـانه رد دیـن کـ روی) است و 1937- 1870( آلفرد آدلرهاي متأثر از آراء و اندیشه

دهنـد.  ل مـی کزنـدگی را شـ   کاص از سـب تعریفـی خـ  ، ردهـا کیروهریک ازاین پذیرش نگارنده است.
ن اصـلی  کـ بیشـتر نگـاه توصـیفی دارنـد. ر    ، شـوند شناختی ارائه میرد جامعهکه بر اساس رویکتعاریفی 

شناسـانه  توجه به رفتار و نمودهاي رفتاري است. این اصـطالح در نگـاه جامعـه   ، شناختیتعاریف جامعه
عنـوان  بـه  ،و اساسـاً در ابتـدا   نـد کایفا مـی » اجتماعیهویت «یا » اجتماعی طبقه«نقشی همچون اصطالح 

شـناختی بـه   تعـاریف روان  مورد استفاده قرار گرفت. اما در» طبقه«سیستی کجایگزینی براي اصطالح مار
شناسـانه  شـود. ایـن اصـطالح در تعـاریف روان    تـري مـی  هنجارها و منشأ رفتارها توجه ویـژه ، هاارزش

، نـی ک؛ مهـدوي 80- 65 ص، 1382، فاضـلی ( دارد» مـنش «و  »شخصـیت «چـون اصـطالح   جایگاهی هم
  ).181- 51 ص، 1387

۵۲     ، ۱۳۹۱سوم، تابستان شماره ، ومسسال  

اي مجموعه«رد: کزندگی را به این صورت تعریف  کتوان سبشناسانه میرد دینکبر اساس روی
و همچنـین  ، هـاي پذیرفتـه شـده   هـا و نگـرش  ه متأثر از باورها و ارزشکیافته از رفتارهاي سازمان

فرد یـا گروهـی    کغالب رفتاري ی وجهۀ، هاي فردي و وضعیت محیطیتهمتناسب با امیال و خواس
  »اند.از افراد شده

زنـدگی را بـراي مـا نشـان      کابعـاد مهمـی از سـب   ، این تعریفگوناگون هاي دقت و تأمل در مؤلفه
شناسـانه و همچنـین ارتبـاط آن را بـا     شناسـانه و روان دهد و وجه تمایز این تعریف با تعاریف جامعهمی

نقـش نمـادین   ، بر اینعالوه ند. کها و امثال آن را روشن مینگرش، اخالق، باورها، اموري همچون دین
بـه اهـم   در اینجـا  نشـان خواهـد داد.   » رفتـار «در مقایسه با مطلـق   را نیز» زندگی کسب«نمایشی بودن  و

  نیم.کالزامات و لوازم این تعریف اشاره می
انسـان و  ، خـدا ، ست. نـوع نگـاه انسـان بـه جهـان     هازندگی محصول و معلول باورها و ارزش ک. سب1

هـاي او  ها و گـزینش تأثیري مستقیم بر انتخاب، شدة اوهاي پذیرفتهحیات پس از مرگ و نوع ارزش
دیگر کـ زنـدگی را از ی  کلی سبکتوان دو نوع میروشنی در نخستین نگاه و به، دارند. به همین دلیل

 مؤمنانه.هاي زندگی غیرکدگی مؤمنانه و سبهاي زنکتمایز ساخت: سبم
هاي فـردي و محـیط بیرونـی از جملـه وضـعیت      غرایز و خواسته، . عوامل درونی از جمله امیال2

، ه سالیقکزندگی جایی است  کزندگی تأثیر دارند. سب کجغرافیایی و فضاي اجتماعی در سب
، ه وضـعیت جغرافیـایی  کـ گونـه  آفرینی باشند. همـان د نقشتواننهاي فردي میغرایز و خواسته

هـاي انسـان   هـا و گـزینش  فضاي اجتماعی و محیطی خواه نـاخواه سـایۀ خـود را بـر انتخـاب     
زنـدگی از   که سـخن از تأثیرپـذیري سـب   کـ گـاه  باید توجه داشت آن، نند. بر این اساسکافمی

هاي فـردي در  ه امیال و خواستهکنباید چنین پنداشت ، آیدهاي دینی به میان میباورها و ارزش
زندگی هیچ جایگاهی ندارند و یا نباید داشته باشند. اصوالً دیـن الهـی و اصـیل     کاین نوع سب

خواهـد آنهـا را   ه مـی کـ بل، رده و نـابود سـازد  کـ وب کخواهد غرایز و امیـال فـردي را سـر   نمی
ه هرگـز نبایـد   کـ طـور  ت نماید. همانبخش هدای. و در مسیر درست و سعادتکردهدهی جهت

 کانواع خاصـی از سـب   جغرافیایی و آب و هوایی را در گزینش وضعیت، تأثیر محیط اجتماعی
ه کـ سـت  هـاي افـراد تـا آنجا   ها و انتخابشزندگی نادیده گرفت. تأثیر جامعه و محیط بر گزین

ه از جبـر  کـ انداختـه اسـت   شناسان و عالمان علوم تربیتی را به این توهم حتی بعضی از جامعه
 .) و جبر محیطی و تربیتی سخن به میان آورند115 ص، 1360، یمکدور( اجتماعی

ه خـود  کـ زندگی ناظر به رفتارها و نمودهاي ظاهري و بیرونی هویت انسانی است؛ به این معنا  ک. سب3



   ۵۳ شاخصي براي ارزيابي سطح ايمانعنوان به زندگيك سب

دهـی  لکهاي شـ بنیانه آنها کبل، دانیممیزندگی ن کهاي افراد را جزء سبها و نگرشباورها و ارزش
هـا  هـا و گـرایش  نگـرش ، هـا ارزش، باورهـا ، دیگـر عبارت به زندگی هستند. کبه نوع خاصی از سب

زنـدگی بـه آن بخـش از هویـت      ک. سـب هسـتند  آفـرین نقشدهی به هویت انسانی لکهمگی در ش
، در قالب رفتارهـا هاي نادیدنی هویت انسانی را دارد. جنبه» بیانگرانه«ه جنبۀ کشود انسانی اطالق می

 که سـب کـ دانیم این نظریه را درست نمی، ند. بر این اساسکها و اشیا براي دیگران دیدنی میانتخاب
، تمـایالت ، هـا ارزش، هـا گـرایش ، باورهـا ، هـا كشـامل ادرا ، زندگی را افزون بر رفتارهـاي بیرونـی  

 ).74- 73 ص، 1387، نیکمهدوي( داندۀ امور ذهنی و درونی نیز میترجیحات و هم
شدة فردي و اجتماعی انسـان اسـت. از آرایـش    به وسعت همۀ رفتارهاي نهادینه، زندگی ک. گسترة سب4

تـا  ، فش و چیدمان اسباب و اثاثیۀ منـزل کمو و آراستگی ظاهري گرفته تا انتخاب رنگ لباس و مدل 
هرسـازي و  شغلی و نحوة گـذران اوقـات فراغـت و معمـاري و ش    ، هاي هنرينوع موسیقی و عالقه

 امثال آن؛
، مثـال عنـوان  بـه  رد.کزندگی آنان تلقی  کتوان سبفرد یا گروه را نمی ک. رفتارهاي موقتی یا موردي ی5

رده کـ ار درسـتی ن کن است کهاي اسالمی ممچند بر اساس آموزههر، راوات بزندکبار  کسی یکاگر 
 تـوان ه رفتارهـایی را مـی  کـ بل، گی او شده استزند کسب، توان گفت این نوع پوششاما نمی، باشد

، فرد یا گروهی از افراد شده باشـند  که وجهۀ غالب رفتاري یکزندگی در نظر گرفت  کسبعنوان به
اي تقریبـاً بـدون تـروي و تأمـل از فـرد یـا جامعـه       ، ات نفسانی در اخالقکه همچون ملکاي گونهبه

 شوند.خاص صادر 
رفتـار یـا    کشـود. نهادینـه شـدن یـ    یل مـ یـ ج هم زایتدربه و شودیج حاصل میتدرزندگی به ک. سب6

معمـاري   کپیـدایش سـب  ، مثـال عنـوان  به طلبد.اي میصبوري و بردباري ویژه، بر استرد زمانکعمل
، ریم مهمـان کـ ت، نمـاز جماعـت  ، اسالمی بالفاصله پس از بیان تعالیم اسالم در مورد اهمیت مسـجد 

خاصـی   کسـب تدریج ها بهآموزهه این تعالیم و کلب، نبوداخالق اجتماعی و شهروندي ، داريهمسایه
بـر  امـري زمـان  ، داريزنـدگی بـرده   کو یا زایل شدن سب ري را در جهان اسالم پدید آوردنداز معما

از  کیـ ه هـیچ کـ دهـد  بود. نگاهی اجمالی به تعالیم اسالمی و معارف قرآنی این حقیقت را نشان می
ه در تالش بودنـد تـا ایـن شـیوة رفتـاري و      کبل، دانستندي پسندیده نمیاري را امردبرده، اولیاي الهی

پذیر بود و نـه مطلـوب؛ زیـرا تغییـر     انکاین نوع نظام اجتماعی را تغییر دهند. اما تغییر سریع آن نه ام
ار موجــب فروپاشــی نظـام اجتمــاعی و اقتصـادي جامعــۀ آن روزگــ  ، انکـ سـریع آن در صــورت ام 

ل کشـ آن معیشتی و معاشـرتی آن روزگـار بـر ایـن اسـاس      ، تجاري، صادياقتشد؛زیرا همۀ نظام می

۵۴     ، ۱۳۹۱سوم، تابستان شماره ، ومسسال  

ه در همۀ ابعـاد زنـدگی فـردي و اجتمـاعی مردمـان آن      ک، ن وضعیت نامطلوبییگرفته بود. تغییر چن
 بر بود.اري سترگ اما زمانک، رده بودکروزگار رخنه 

تحمیلـی  ، گیردانجام میلف کتخودجوش و بی ات نفسانی است: اقناعی وکزندگی همچون مل ک. سب7
هـاي نـامطلوب زنـدگی بایـد     کگونه تالشی براي تغییـر سـب  در هر، و اجباري نیست. به همین دلیل

هاي مطلـوب  که سبکرد کرد و هرگز نباید تصور که هرگز نباید از قوة قهریه استفاده کتوجه داشت 
 آن محقق ساخت.نامه و امثال گذاري و ابالغ آیینتوان به صرف قانونزندگی را می

امالً فـردي دانسـت و نـه    کـ توان آن را امري نه می، زندگی ک. بر اساس تعریف و تلقی ما از سب8
هاي فـردي در آن لحـاظ   ه هم ابعاد فردي و سالیق و امیال و خواستهکبل، امالً اجتماعیکامري 

نـد.  کا میگیري آن نقش ایفلکشود و هم تأثیرات اجتماعی و محیطی و عالیق جمعی در شمی
امالً فردي است. بـه همـین   کزندگی امري  کاند سبردهکگمان ، آلفرد آدلرهمچون ، برخی افراد

 ص، 1387، نیکمهدوي( هاي زندگی متفاوتی وجود داردکها سبمعتقدند به تعداد انسان، دلیل
و  دهی به عالیـق لکاین نظر درست نیست. ایشان تأثیرات محیط و جامعه را بر ش، )122-126

 اند.امیال فردي نادیده گرفته
، نیسـت  ارمحتوا از اولویت برخورد، زندگی کزندگی جنبۀ نمادین و نمایشی دارد. در سب ک. سب9

هـاي  نمـاد باورهـا و ارزش  ، زنـدگی  کاسـت. سـب  نماد و نمایشـگر محتو ، زندگی بیانگر کسب
اعی و دینـی اوسـت. بـه    اجتمـ ، ار و پنهان هویت فرديکشدة فرد است. نماد ابعاد ناآشپذیرفته

، معیـار  که آن را یـ کـ بل، خود اصالتی قائـل نیسـتیم  خوديزندگی به کما براي سب، همین دلیل
دانـیم. بـا مطالعـۀ نـوع     شاخصه و نماد براي هویت دینی و اعتقادي و ارزشی فرد و جامعه مـی 

طـات  ارتبا، موسـیقی ، روابـط خـانوادگی و اجتمـاعی   ، شـادي ، اوقات فراغت، پوشش، معماري
هـاي افـراد را   یفیـت باورهـا و ارزش  کتوان نوع و می، و امثال آن، وراسیون خانهکد، شهروندي

 »ظاهر عنوان و نمایشگر باطن است«، االنواربحاردر  مجلسی هامعلّتعبیر زیباي دست آورد. بهبه
 ).279 ص، 70و ج 365 ص، 66 ج، ق1403، مجلسی(

  زندگي كهاي ديني با سبارتباط باورها و ارزش
ه بیانگر هویت شخصـی و اجتمـاعی و   کافزون بر این، زندگی افراد و جوامع که سبکادعاي ما این است 

عنـوان  بـه  تـوان آن را مـی ، )120 ص، 1385، گیـدنز ( اي خـاص اسـت  معرف شخصیت فرد یـا جامعـه  
زنـدگی افـراد    کسب، . به همین دلیلردکتلقی اي از هویت دینی و ارزشی فرد یا جامعه شاخص و نشانه
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هایشـان  زشعمق باورها و ار، یفیت ایمانکها براي سنجش ی از شاخصکیعنوان به توانو جوامع را می
هـاي افـراد پـی بـرد.     توان به عمق باورها و ارزشزندگی می کیعنی با مطالعۀ سب مورد استفاده قرار داد؛

تـوان باورهـا و   مـی ، زنـدگی  که بـا تـرویج نـوع خاصـی از سـب     کـ است ارتباط این دو حوزه تا جایی 
هـایی دربـارة باورهـا و    زندگی در حقیقت ناقـل پیـام   کزیرا سب ي مرتبط با آن را نیز انتقال داد؛هاارزش
زنـدگی افـراد و جوامـع     که با تأمـل در سـب  کادعاي ما این است ، طور خالصهباشد. بهها نیز میارزش

  دست آورد.هاي آنها را بهعمق و گسترة نظام باورها و ارزش، یفیتکتوان می

  ادله

مقـال  رد. ایـن  کشناختی و عرفانی اقامه انسان، عقلی، توان دالیل مختلف فلسفیبراي اثبات این مدعا می
  مدعاي خود را اثبات نماید.، یه بر آیات و روایات اسالمیکبا تدارد سعی 

سـرزمین  « فرمایـد: دانسـته و مـی   كریم رفتارهاي ناشایسته را معلول بـاطن ناشایسـت و ناپـا   کقرآن 
جـز گیـاه   ، زار)و شـوره ( كهـاي ناپـا  اما سرزمین روید.اهش به فرمان پرورگار میگی، و مستعد)( یزهکپا

شـرح  ، رگزارندکه شـ کـ خـود) را بـراي گروهـی    ( آیـات  گونـه ایـن  رویـد. نمیاز آن ، ارزشو بی كاند
  .)58اعراف: ( »دهیممی

در جنگ احد و نادیـده گـرفتن دسـتورات رسـول      یاران پیامبراکرمچرایی سستی برخی از دربارة 
و بـه   مرکـ تن از بهترین یاران پیامبر اها ه موجب ریخته شدن خون دهک، ردن تنگۀ احدکو رها  خدا

ه در روز کـ سـانی از شـما   ک« خـوانیم: ریم چنـین مـی  کـ در قرآن ، شد الشهداسیدحمزه شهادت رسیدن 
شیطان آنها را بر اثر بعضـی از گناهـانی   ، ردندکدر جنگ احد) فرار ( دیگرکیرو شدن دو جمعیت با بهرو
آمرزنـده و داراي  ، زیـرا خداونـد   را بخشـید؛ ولی خداوند آنها  به لغزش انداخت.، ب شده بودندکمرته ک

 .)155آل عمران: ( »حلم است
ر برابـر مطـامع   و سسـتی د  رمکـ ه نادیده گرفتن دستورات رسول اکآید دست میبه مهریکاز این 

هـاي پیشـین   معلول برخی از لغزش، ومت نوپاي اسالمیکرة حکردن چنان ضرباتی بر پیکدنیوي و وارد 
= عـدم تبعیـت از دسـتورات    ( ن است تزلزل در ایمـان کشود انحرافات رفتاري ممبوده است. معلوم می

و  گـذارد ایمان افراد بر جاي مـی  اثر منفی خود را بر، ارهاي اشتباه و انحرافیکرسول خدا) را پدید آورد. 
 شود.ردن خواسته و نظر خود بر دستور پیامبر خدا میکموجب سستی ایمان و مقدم 

به دنبال اینکه با خدا « فرماید:کشیده شده مى ابدي کسانى که کارشان به نفاق ةقرآن کریم دربار
تـا روزى کـه او را مالقـات     هایشان پدید آوردگفتند نفاقى را در دلخلف وعده کردند و دروغ مى

  .)77توبه: ( »کنند

۵۶     ، ۱۳۹۱سوم، تابستان شماره ، ومسسال  

تَدلُّ علَـى   فَبِالْإِیمانِ« فرماید:در وصف ایمان می نمؤمناامیر سـی  اتحال لُّ    الصـتَد سـی اتحال بِالصـ و
 »ایمـان را تـوان شـناخت    کردارِ نیـ کـ دلیـل تـوان سـاخت و از     کهاي نیردهک؛ ایمان را بر علَى الْإِیمانِ

  ).155 ص، 156خ1378، البالغهنهج(
ه کـ چیزي  :فرمایدرابطۀ متقابل ایمان و عمل به زیبایی بیان شده است. آن حضرت می، در این جمله

انسـان را بـه انجـام    ، ایمان اسـت. ایمـان  ، شودارهاي خوب و داشتن حیاتی ارزشمند میکموجب انجام 
ارهـاي خـوب نیـز    کاز راه انجـام  ، سوي دیگر اما از ند.کاعمال صالح و داشتن حیات طیبه راهنمایی می

  اند.  توان سطح ایمان افراد را سنجید. رفتارهاي شایسته عیار سنجش ایمانمی
را  و بدان کـه هـر ظـاهرى   «دهد: اي دیگر رابطۀ ظاهر و باطن را چنین توضیح میحضرت در خطبه

و آنچـه ظـاهرش   ، طن آن نیز آن چنان استبا، آنچه ظاهرش پاکیزه بود باطنى است که بر مثال آن است.
و ، اى است که از گیاهى رسته اسـت اى چون میوه... و بدان! هر کرده، باطن آن نیز پلید است، پلید است

اش درختش نیکـو و میـوه  ، اش نیکوگون بود. آنچه آبیارىو آبها گونه، نیازى نیستهیچ گیاه را از آب بى
  .)153 ص، 154خ، همان( اش تلخ استدرختش پلید و میوه، لیداش پو آنچه آبیارى، شیرین است

 فرمایـد: شـان مـی  زنـدگی افـراد و باورهـاي دینـی     کدربارة رابطۀ ظاهر و باطن و سب امام صادق
 كخداونـد بیـرون او را پـا   ، نـد ک كه درون خود را پـا کسی ک ؛آلودگی ظاهر معلول آلودگی باطن است«

سـی  کامـا   نـد. کار او را رسوا نمـی کوند در آشخدا، خدا را داشته باشده در نهان پرواي کسی کو  ندکمی
، مصـباح الشـریعه  ( »نـد کآبرو میار او را رسوا و بیکخداي متعال در آش، ندکه در نهان به خدا خیانت ک

 .)107 ص، ق1400
ایمـان و  رغم اعتقادات دینی و اظهـار  علی، هاییزندگی افراد یا گروه کاگر دیدیم سب، بر این اساس

تواند نشـانۀ سـطحی بـودن یـا جاهالنـه      این خود می، نداردآنان  هايتناسبی با باورها و ارزش، دینداري
در  دهنـد. امـام حسـین   خـود را نشـان مـی   باطن ، هاباشد. چنین افرادي در بزنگاه ناداري آنبودن دین

، سیاري از مردمان بندگان دنیاینـد ب :فرمایدند. آن حضرت میکحدیثی همین حقیقت را به زیبایی بیان می
آن را ، ه به سـود معیشـت و دنیایشـان باشـد    کاي گوشت در دهان آنان است. تا زمانی هکدین همچون ت

هنگـام  یعنی عیار ایمان افراد بـه  ند؛کداران واقعی انددین، هاي سختاما در هنگامۀ آزمایش، چرخانندمی
اي گوشـت بـر روي   هکـ تمردم بندگان دنیاینـد و دیـن همچـون    ه کدرستی به« گردد:ار میکها آشامتحان

ه بـا بالهـا   کـ امـا زمـانی   ، چرخانندآن را در دهان می، ندکا آنان اقتض ه معیشتکتا زمانی  زبانشان است.
  .)245 صق، 1404، شعبه حرانیابن( »اندكواقعی) اند( داراندین، آزمایش شوند

ب گنـاه و  کـ در زنـدگی فـردي خـود مرت   ، بـه خـدا و معـاد    رغم اعتقـاد ه علیکسی ک، عنوان مثالبه
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از سـطحی  در حقیقـت نشـان   ، شود و رفتارهاي ناهنجار وجهۀ قالب رفتاري او شده اسـت معصیت می
دهـد. فـردي بـه محضـر امـام      گـواهی مـی   ي اواز لقلقۀ زبان بـودن باورهـا   دهد وبودن اعتقادات او می

تـوان  ، ناه گفت. مدعی بود هر جا پاي گناه بـه میـان آیـد   آمد و از عصیان و آلودگی خود به گ حسین
دینی اسـت. از آن  اي غیراست. شیوة زندگی او شیوه آلود شدهگناه زندگی کمقاومت ندارد. زندگی او ی

این شـیوة   اختیار او قرار دهد. امام حسیناري براي رهایی از این وضعیت در کرد راهکحضرت تقاضا 
ۀ . بـه همـین دلیـل او را بـه مسـئل     محصول و معلول ضعف ایمـان او دانسـت   زندگی را کرفتاري و سب

  توحید و معاد توجه داد و فرمود:
و هر گنـاهی  رزق خدا را نخور ، هکب شو: نخست اینکخواهی مرته میک هر گناهی، پنج چیز را انجام ده

سـوم  . اهی انجـام ده خـو مـی ه کهر گناهی و ، خدا خارج شو کاز مل، هکایندوم . خواهی انجام دهه میک
ـ چهارم این. خواهی انجام دهه میکهر گناهی و ، ه خداوند تو را نبیندکبه جایی برو ، هکاین ـ زمـانی  ، هک ه ک

ـ هر گناهی  و نکاو را از خود دور ، سفیر مرگ براي گرفتن جانت آمد ـنجم  . خـواهی انجـام ده  ه مـی ک پ
ـ اخل نشو و هر گناهی د، دوزخ تو را در آتش انداخت که مالکزمانی ، هکاین  خـواهی انجـام ده  ه مـی ک
 .)126 ص، 78 ج، ق1403، مجلسی(

  نظريه كپاسخ به ي

اً متـأثر از باورهـا   ها لزومهاي انسانه رفتارها و فعالیتکدهد اند مطالعات اجتماعی نشان میبرخی مدعی
اتفـاق  بسـیاري اوقـات   ، زیـرا اوالً  معناداري میـان ایـن دو وجـود دارد؛    نیست. فاصلۀ هاي آنانو ارزش

ه کـ رغـم این علـی ، روازایـن  ند.کهاي خود رفتار میها و نگرشه فردي یا گروهی خالف ارزشکافتد می
ردها را بر اسـاس  کتوان رفتارها و عملاما نمی، زندگی باشند کبروز سبتوانند منشأ ها میباورها و ارزش

شـدة افـراد و   هاي پذیرفتـه زندگی متأثر از ارزش کسب اگر، ثانیاً رد.کها تبیین ها و نگرشو ارزشباورها 
سـان  کزنـدگی ی  کهـاي مشـابه بـه سـب    هـا و نگـرش  بایسـت ارزش صـورت مـی   در ایـن ، ها بودهگرو

بـه دلیـل عـدم    ، هکـ ه چنین نیست. نتیجـه این کدرحالی). 104 ص، 1381، گیبینز و بوریمر( شوندمنتهی 
شاخصی براي ارزیابی سـطح  عنوان به زندگی را کتوان سبینم، زندگی کارتباط وثیق میان باورها و سب

  داري و باورمندي افراد در نظر گرفت.دین
زنـدگی وجـود دارد.    کهـا و سـب  یفیـت باورهـا و ارزش  کاي عمیق میان ما معتقدیم رابطه، در مقابل

ه آن باورهـا و  کـ انگر این اسـت  یهاي ما است. بیفیت باورها و ارزشکدهندة میزان و زندگی نشان کسب
بـه همـان   ، ه در جان ما نهادینه شده باشندکاند؛ به هر میزانی ردهکها تا چه میزان در جان ما رسوخ ارزش

معیـار   کیعنوان به تواندزندگی می کسب، دهند. به همین دلیلمیزان خود را در شیوة زندگی ما نشان می
  داري فرد و جامعه تلقی شود.یفیت دینکبراي آزمون 
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  به چند دلیل است:، شوندسانی منتهی نمیکزندگی ی کبه سب، ها و باورهاي مشابهه ارزشکاما این
مراتب بوده و درجـات ایمـان   ایمان ذو ن است متفاوت باشد؛کرهاي افراد ممیفیت باوکعمق و ، اوالً
نمـود بیشـتري دارد.    يواس آن در رفتـار  کانع، باالتر رودچه درجۀ ایمان فرد مختلف است. هر، مؤمنان

  فرماید:میدانسته و در حدیثی ایمان را ده درجه  قامام صاد
رونـد.  ه پلـه پلـه از آن بـاال مـی    کاست  یه ایمان داراي ده درجه است. ایمان همچون نردبانکدرستی به

و بـه او  تر است خرده بگیـرد  پایینۀ ه در درجکسی کنباید بر  .ه داراي درجه باالتر استکسی ک، بنابراین
ـ حقیـر مشـمار؛ چرا  ، تر از توستپایین ۀه در درجکسی را کتو ایمان نداري!  :بگوید ه در آن صـورت  ک

ـ سی را دیدي کشمارد. اگر را حقیر میو ه در درجه باالتر از تو قرار دارد تکسی ک ه درجـه ایمـانی او   ک
نـی  کاز حد توانش بـر او تحمیـل ن  شی و بیش که با مدارا او را باال بکبر تو الزم است ، تر از توستپایین

ـ کسته شدنش خواهد شد؛ زیرا اگر که موجب شک ـ بـر او واجـب اسـت    ، ندکسی مؤمنی را بش ه آن را ک
  .)45 ص، 2 ج، 1365، لینیک( ندکجبران 

، گوینـد ه از تقویت و توسـعه و ازدیـاد ایمـان سـخن مـی     ک مشابه و آیۀ دیگرها حدیث این حدیث و ده
بـه همـان   ، اي از ایمـان ایمان است. طبیعتاً هر درجـه  ذومراتب بودنی بودن و کیکدهندة تشهمگی نشان

زندگی مؤمن درجـۀ ده   کتوان رفتارها و سبدهد. نمینسبت اعمال و رفتارهاي بیرونیِ فرد را سامان می
  را از مؤمن درجۀ سه انتظار داشت.

غرایـز   معناي نادیده گـرفتن به، هاستزندگی محصول باورها و ارزش کشود سبه گفته میکاین، ثانیاً
نـدگی را  ز کم بـر سـب  کلیـات و اصـول حـا   کهـا  نیست. باورها و ارزش هاي گوناگونو سالیق و ذائقه

وب غرایـز و نـابودي   کدنبـال سـر  اسالم هرگز بـه  نند.کیات آن دخالتی نمیئاما در جز، نندکمشخص می
سـت و  دهـی بـه آنها  اسـالم بـه دنبـال جهـت     ردن آنها نیسـت. کسان کیا یگوناگون هاي سالیق و ذائقه

سـعادتمندي و   در خـدمت ابزارهـایی  عنـوان  بـه  همگـی گوناگون هاي خواهد غرایز و سالیق و ذائقهمی
  .قرار گیرندمال انسان ک

 ی نیسـتند. امـور دیگـري در ایـن مسـئلۀ     زنـدگ  کگیري سـب لکعلت تامۀ شها باورها و ارزش، ثالثاً
، به همین دلیـل  دانست. زندگی کگیري سبلکش العلۀجزءتوان ها را میرزشنند. باورها و اکدخالت می

هـاي  فراغت یا عالقه مثالً در عرصۀ اوقات، سانکها و باورهاي یبا ارزش، دو نفر شودگاهی مشاهده می
 ها همچون ریشـه و تنـۀ  باورها و ارزش زندگی متفاوت هستند. کداراي دو نوع سب، یکپوششی و خورا

انتظـار  ، انتظار شاخ و بـرگ و میـوه داشـتن   ، ه اگر این ریشه و تنه نباشدکندگی مؤمنانه هستند درخت ز
ن اسـت  کـ مالزم با داشتن شاخ و برگ و میـوه نیسـت. مم  ، نابجایی است. اما وجود ریشه و تنۀ درخت

از ، محیطـی نترل شرایط کبه دلیل بروز آفات بیرونی و عدم ، ایی نیرومندرغم وجود ریشۀ قوي و تنهعلی
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ه کـ ن است در اثر پیونـدهایی  کو یا مم ه میوه محروم شویمیابی باز دست، داشتن شاخ و برگ و در نتیجه
بـا پیونـد زدن   ، نمونـه عنـوان  بـه  دسـت آوریـم.  مشخص بههایی دیگر از آن درخت میوه، ایمردهکایجاد 
قـدر  ن اسـت آن کـ وندها ممدست آوریم! و این پیاز درخت سیب آلو به، هاي آلو به درخت سیبشاخه

فر و ارتداد در حقیقت همـین اسـت.   ک ه درختی دیگر تبدیل شود. مسئلۀه درخت ایمان ما بکزیاد باشند 
ثُـم کـانَ   «نـد:  کرا بیان مـی  ریم چه زیبا این مسئلۀکاست. قرآن فر چنین فرایندي کفرایند تبدیل ایمان به 

سـانی  ک؛ سپس سرنوشـت  )10روم: » (ذَّبوا بِآیات اللّه و کانُوا بِها یستَهزِؤُنَعاقبۀَ الَّذینَ أَساؤُا السواى أَنْ کَ
  ردند و آنها را به مسخره گرفتند.ک ذیبکه آیات خدا را تکب شدند به جایی رسید که اعمال بد مرتک

، ردیمکـ زنـدگی اشـاره    کنظر خـود از سـب  بیان لوازم و الزامات تعریف مورده در کطور همان، رابعاً
 هـا در زنـدگی نقـش دارد.   مقتضیات زمانی و شرایط اقلیمی در چگونگی عینیت یـافتن باورهـا و ارزش  

هـاي متفـاوت   توانـد تعـین  هاي مختلـف مـی  زیستی و قناعت متناسب با زمانارزش ساده، مثالعنوان به
ی داشـته باشـد.   توانـد نمودهـاي گونـاگون   مـی ، و یا ارزش پوشش تحت تأثیر شرایط اقلیمی داشته باشد

  رد.کتوان در این زمینه مقایسه مناطق استوایی با مناطق سردسیري را نمی
ه کـ به این صـورت  ؛ گذارندزندگی اثر می کل با واسطه بر سبکغالباً به شها باورها و ارزش، خامساً

اعی نیـز  نظامات اجتم و دهندل میکنظامات اجتماعی را ش، در عینیت اجتماعی خود، هاباورها و ارزش
ه باورهـاي دینـی عینیـت    کـ در جـایی  ، بنـابراین  گذارنـد. زندگی افراد بر جاي می کتأثیر مستقیم بر سب

در سـطح روابـط و رفتارهـاي     درنهایت، ات اجتماعی نیامده باشنداجتماعی نیافته باشند و در قالب نظام
در سطح شهرسـازي و اوقـات   ، مثالعنوان به زندگی را داشت. کثیرگذاري بر سبتوان انتظار تأفردي می

تـوجهی بـه نقـش محـیط و     توجهی یا بـی مکچنین انتظاري معلول ، فراغت و روابط سیاسی و امثال آن
  ست.هاه در بروز عینی باورها و ارزشجامع

  هاالت و محدوديتكمش

، بسـازیم مدل یا آزمونی براي سنجش سطح ایمان ، شده در این نوشتارارائه بخواهیم بر اساس تئورياگر 
ه کـ ی در سـر راه داریـم   یهـا الت و محـدودیت کمشـ ، هاي موجودطبیعتاً همچون بسیاري دیگر از مدل

هـا و  تـرین محـدودیت  . برخی از مهـم زمینه به دست دهدبینانه در این تواند نگاهی واقعتوجه به آنها می
  الت عبارتند از:کمش
هاي دینی دقیقـاً چیسـت؟ بـا    رها و ارزشق باوهاي ایمان و مصادیه مؤلفهکل این است ک. نخستین مش1

فقهـی و...) و  ، اخالقـی ، نقلی، فلسفی، رد عرفانیکروی( به دین ردهاي گوناگونکتوجه به وجود روی

۶۰     ، ۱۳۹۱سوم، تابستان شماره ، ومسسال  

هایی را در پـی  ها و مصادیق ایمان دشواريتعیین مؤلفه، دین کهمچنین وجود مذاهب مختلف در ی
هـاي  مؤلفهترین از نگاه شیعیان از جملۀ مهم، و امامتدو عنصر عدالت ، مثالعنوان به خواهد داشت.

و یـا بـر اسـاس     هاي اسـالمی چنـین نیسـت   گر از گروهاما در نگاه برخی دی روند.شمار میایمان به
امـا  ، استوار اسـت » شریعت«ثقل اصلی مباحث بر دستورات فقهی و ظواهر عبادت و ، رد فقهیکروی

 است.» حقیقت«االت باطنی و به اصطالح اصالت به نیت و ح، رد عرفانیکدر روی
دهـد  ه اجازه نمـی کل دیگري است کمش، . تأثیرپذیري شدید انسان از محیط و شرایط اقلیمی و جغرافیایی2

 رد.کدقیق مشخص طور به زندگی کگیري نوع رفتارها و سبلکسهم ایمان را در ش
تشخیص مؤمنـان  ، اريکدر ظاهرسازي و ریاالعاده او و توانایی فوق، . پیچیدگی فراوان شخصیت انسان3

نفـاق  ، ات قـرآن چند بـر اسـاس آیـ   هر، دیگرعبارت به ند.کاران را دشوار میکاواقعی از منافقان و ری
خواهـد. از  بـین و مردانـی الهـی مـی    اي حقیقـت اما تشخیص منافقان هـم دیـده  ، ان نداردکواقعی ام
توانند باطن خـود را از دیـدگان اغلـب مردمـان     ه افراد میکجهانی این است هاي زندگی اینشگفتی
ریم در ایـن زمینـه   کـ ان سـازند. قـرآن   فریب پنهنند و خود را در پشت نقابی متفاوت و مردمکپنهان 

و أَ   مـا فـی   علـى  اهللاو منَ النَّاسِ منْ یعجِبک قَولُه فی الْحیاةِ الدنْیا و یشْهِد « فرماید:می هـ و قَلْبِـه  لَـد
، در ظـاهر ( شـود گفتارشان در زندگی دنیا مایه اعجاب تو مـی ، بعضی از مردم ؛)204(بقره: » الْخصامِ

ه آنـان  کـ گیرنـد. درحالی دل دارنـد گـواه مـی   و خـدا را بـر آنچـه در    ننـد)  کاظهار محبت شدید مـی 
  ترین دشمنانند.سرسخت

زنـدگی افـراد یـا جوامـع و      کابعـاد سـب  دشواري بررسی همۀ ، ل دیگر این روشک. محدودیت و مش4
ه بخـواهیم تأثیرپـذیري همـۀ    کهاي دینی و اعتقادي آنها است. البته این در جایی است تحلیل داللت

اما اگر بخواهیم صرفاً برخـی   اي دینی را مورد بررسی قرار دهیم.زندگی از ایمان و باوره کابعاد سب
بـا چنـین   ، نـیم کشادي و نشـاط و امثـال را بررسـی    اوقات فراغت یا ، معماري، از ابعاد مثل پوشش

  رو نخواهیم بود.لی روبهکمش

  گيريبندي و نتيجهجمع
یفیـت و  کها یـا جوامـع بـه    گروه، زندگی افراد کسببین توان ه آیا میکنوشتار این بود  این سؤال اصلی

زنـدگی   کتوان سـب آیا می، ؟ به تعبیر دیگرردکارتباط برقرار شدة آنان هاي پذیرفتهسطح باورها و ارزش
هـاي مختلفـی   یفیت ایمان در نظر گرفت؟ ایـن پرسـش را بـه شـیوه    کشاخصی براي سنجش عنوان به را

نوشتار متـد نقلـی را   این ما در ، فلسفی یا متد تجربی و نقلی. از این میان، توان پاسخ داد. با متد عقلیمی
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ه نوع نگاه مـا  کروشن است ، ن پرسش پاسخ دهیمردیم با تحلیل متون دینی به ایکرده و سعی کانتخاب 
آفـرین اسـت.   این پرسش نقـش  در چگونگی پاسخ بهدهیم، ه از آن ارائه میکزندگی و تعریفی  کبه سب
باورهـا  ، نظرگی ارائه شود. در تعریـف مـورد  زند کسعی شد تعریفی دقیق از سبگام نخست رو در ازاین

چند تنهـا عامـل   ند. هرزندگی معرفی شد کگیري سبلکر شد بخشی از عوامل مؤثرعنوان به هاو ارزش
 کو حتـی تأثیرگـذاري اینهـا بـر سـب     ، دانـیم هاي دینی نمیاورها و ارزشزندگی را ب کتأثیرگذار بر سب

یـه بـر آیـات    کمعتقدیم با ت، در عین حال. دانیمزندگی را در اغلب موارد از سنخ تأثیرگذاري مستقیم نمی
ت و سـطح ایمـان   یفیـ کشاخصی اولیه بـراي تعیـین   عنوان به زندگی را کوان سبتو روایات اسالمی می

به همان میزان هم در شیوة زندگی افـراد  ، ه ایمان قوي یا ضعیف باشدکبه هر میزان  افراد در نظر گرفت؛
هـاي  امـا از ایمـان   متناسـب بـا خـود را نیـز در پـی دارد.     خود را نشان خواهد داد. ایمان قوي رفتارهاي 

ه رفتارهایی متناسـب بـا اقتضـائات    کتوان انتظار داشت نمی، عالمانههاي تقلیدي و غیرهري و یا ایمانظا
شـده در  ایمان اصیل بروز دهند. البته ارائۀ مدل و آزمونی براي سنجش سطح ایمان بر اساس تئوري ارائـه 

  .هستند ل اجتنابه بعضاً غیرقابکت هاي خاصی را خواهد داشها و محدودیتدشواري، این مقاله

۶۲     ، ۱۳۹۱سوم، تابستان شماره ، ومسسال  

  منابع
  علمی و فرهنگی. ،تهران، سیدجعفر شهیدي ۀترجم، )1378( البالغهنهج
  مدرسین. ۀجامع، قم، بر غفاريکاتصحیح علی، تحف العقول، )ق1404( علیبن حسن، شعبه حرانیابن

هـاي  نامـه شناسـی بـه انضـمام پرسـش    مبانی نظـري و روش ( داريهاي دینمقایس، )1391( و دیگران، محمد، فردخدایاري
  آواي نور.، تهران، دینداري)

 وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالی، مرکـز ایرانـی     ، تهران، ايترجمۀ فرحناز خمسه، شناسیفلسفه و جامعه، )1360( امیل، یمکدور
  .مطالعه فرهنگها

  صبح صادق.، قم، زندگی کمصرف و سب، )1382( محمد، فاضلی
  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.، قم، زندگی اسالمی و ابزار سنجش آن کسب، )1391( محمد، اویانیک
  تب االسالمیه.کدار ال، تهران، افیکال، )1365( یعقوببن محمد، لینیک

  گام نو.، تهران، ترجمۀ منصور انصاري، پست مدرنیتهسیاست ، )1381( جان آر و بوریمر، گیبنز
  .نی، تهران، چ چهارم، ناصر موفقیان ۀترجم، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید)( تجدد و تشخص، )1385( آنتونی، گیدنز

  دار الحدیث.، قم، تحقیق حسین حسنی بیرجندي، م و المواعظکعیون الح، )1376( محمدبن علی، لیثی واسطی
  العربی.دار احیاء التراث، بیروت، بحاراالنوار، ق)1403( محمدباقر، مجلسی

  اعلمی.، بیروت، امام صادقمنسوب به ، ق)1400( مصباح الشریعه
  .دانشگاه امام صادق، تهران، زندگی کدین و سب، )1387( محمدسعید، نیکمهدوي

Hill, Peter and Ralph Hood (eds), (1999), Measures of Religiosity, Religious Education Press. 


