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 چکیده
بـه   فـه یباشـد. وظ  یم یمتعهد بودن به انجام امر ایموظف بودن و  یدر لغت به معنا تیمسئول

بـار کـردن    یهـم بـه معنـا    فیـ باشـد. تکل  یعرفاً برعهده کس ایشود که شرعاً  یاطالق م یزیآن چ
عهـد و   نیو همچن یگردن گرفتن کار یباشد. تعهد به معنا یم یسخت توأم با رن ، بر کس یکار
واهه هـا بـه    نیـ از ا کیـ باشـد. هـر    یمـ   یسهم و نص یآمده است. ح  هم به معنا زین تنبس مانیپ

در  یتینباشـد، مسـئول   یبر دو  کسـ  یا فهیباشند. به عنوان نمونه تا وظ یمالزم م گریکدیبا  ینوع
 زین فیبازخواست نخواهد شد. واهه تکل ندادن آن نخواهد داشت و در مورد آن ایقبال انجام دادن 

باشـد کـه    یبرعهـده شـخص مـ    یزیـ مالزم است؛ چرا که در هر سـه مـورد چ   فهیو وظ تیسئولبا م
 .آن الزم و واج  است یاجرا

 یفایو ا یریدر تعهدپذ یاو نقش اساس یمانیا یاعتقاد یفرد و باورها یانسان یاله تیطبعاً شخص
 یفـ یک لیو بر اساس تحل یلیتحل یفیرو با رو  توص شیپ ی خواهد داشت. در مقاله یفرارداد فیوظا

و بـه   داختـه و قراردادها پر فهیوظ یفایفرد در تعهد به ا یو اعتقاد یمعنو تینقش شخص نییمحتوا به تب
 .خصوص پاسخ داده است نیدر ا یابهامات
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 طرح مسأله

رهدا شدود  نیتواند از چنگال زم یاست که انسان م تیو حس مسلول فیبه برکت تکن

او در  تی. انسدان اماندت دار بدزرگ خداسدت. مسدلولدیدعوالم باال بده پدرواز درآ یو به سو

  ما اماندت ررتیانسان پذ نشیاست که در آغاز آرر ینیخدا، خود و جامعه، بار سنگ شگاهیپ

آن امتنداع  رشی[ از پدذیاقتیل یپس آنها ]بر اثر ب م،یداشت عرضه نیخود را بر آسمان ها و زم

مفسران، امانت را  ی( برخ72. )احزاب ررتیانسان امانت ما را پذ کنیل دند،یو ترس دندیورز

مسدلول و مکندف  یگونه بود که انسان، موجدود نیدانسته اند و ا فیعادل تکنم ه،یآ نیدر ا

ارزون بر آنکه در قبال  یهر انسان یعنیاست،  تردهگس یآدم تیو مسلول فیشناخته شد. تکن

 .مسلول است زیخود ن یو خدا گرانیدارد، در برابر د تیخود مسلول

خدود  ردسدتانیهمه شما نسبت بده ز  ندیررما یم نهیزم نیاسالم)ص( در ا یگرام امبریپ

دارد. مدرد، سرپرسدت  تیخدود مسدلول تیدنسدبت بده رع ر،یدو ام ی. پدس والددیمسلول هست

دارد. زن، نگهبان خانه شوهر و ررزندان اوست و نسدبت  فهیخانواده است و نسبت به آنها وظ

ه مسدلول بدار نیدباشدد و در ا یخدود مد یدارد. بنده هم نگهبان اموال موال تیبه آنها مسلول

 .دیدار تیخود مسلول تیو نسبت به رع دیکه همه شما بندگان هست دیاست. آگاه باش

در ارتباق است  چرا که در هر حال ررد متعهد، موظدف  ریبا سه واژه اخ زیتعهد ن واژه

باشدد.  یمورد مسلول م نیو مکنف است آنچه را که به آن تعهد داده به انجام برساند و در ا

 د،یدآ یمد انیدهرگداه سدخن از حدم بده م رایدتناسب دارد، ز ریاخ یبا واژه ها زیکنمه حم ن

و  فیدطدرف تکن کید یآن خواهد بود و با اثبدات حدم بدرا یدر پ هم یتیو مسلول فیتکن

 .دیآ یبه وجود م گریطرف د یهم برا یتیمسلول

 یعندیدر کدار باشدد   یفدیکده رسدالت و تکن ردیپدذ یتحقم م یزمان یریپذ تیمسلول

انجدام آن را  تیباشد و سپس مسدلول ررتهیپذ شیخو اریرا با اراده و اخت ییانسان، قباًل کارها

 .دهد یها و دارعه خوف ها انجام م لیجاذبه م ریکه تحت تأث یینه کارها ردیبه عهده گ

و ادرا. باشدد  لدذا  زییدقددرت تم یشود که ردرد، دارا یاعتبار م ییدر جا تیمسلول

 یتوان مندزم بده انجدام کدار یباشد را نم یقدرت در. و رهم نم یداراکه  یانسان ناآگاه

کده داشدته مدورد  یا فدهیتوان ررد را در مقابدل وظ یم یرا سپرد. زمان یتیکرد و به او مسلول
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 ییمسدتنزم رسدا نیدخود را شدناخته باشدد و ا تیررد، قباًل مسلول نبازخواست قرار داد که آ

 فدهیکردن متوقف بر قدرت انجام وظ فیباشد. تکن یآن توسط ررد مکنف م ارتیو در امیپ

کدار از حدوزه  نکدهیا لیررد مکنعف است، لذا ررد ناتوان هرچند که آگاه باشد به دل یاز سو

توان ررد را مسلول دانسدت کده  یم ی. زماندعمل و قدرت او خارح است مسلول نخواهد بو

 نیدمجبور به ا نکهیرا به عهده گررته باشد  نه ا یتر. کار ایو اراده خود، انجام  اریاو با اخت

 ییو بازخواسدت کدردن از او معندا یدادن به کسد تیکار شده باشد. بدون شروق باال مسلول

 .باشد یم یریپذ تیمسلول یاساس طیمقدمات از شرا نیندارد و ا

 در مقابل خداست یقرحق ترمسئول

 یاسدت، هدر کجدا حقد زیمتعال است و او مالک همه چ یاز آن خدا یهمه هست چون

شود  مگدر  یخود ثدابت نم یبه خود یکسد یبرا یحقد چیباشد، اصالتاً از آن خداست و ه

خداوند، آن حم را به آن موجود اع ا کرده باشد، لدذا خداوندد حدم تصدرف در هدر  نکهیا

 رید و سددابددر خداوندد یحقدد ،یموجددود چیرا خواهددد داشددت و از آن طددرف هدد یموجددود

 .نسبت به آن ندارد یتیو خالق تیگونه مالک چیموجودات ندارد  چون ه

 شيانسان در برابر خو ترمسئول

در نظدر گررتده شدده اسدت، در  شدانیکده برا یکمدال یموجودات جهدان بده سدو همه

 شدانیخدالم داندا برا یبه کمدال، از سدو دنیرس یو امکانات الزم برا طیحرکتند و همه شرا

قرار گررته است، اما همه آنها جز انسدان، نده عندم بده هددف  ارشانیشده و در اخت ینیب شیپ

را  یاسدت کده جهدان هسدت میخداوند حک نیاند، بنکه ا ردهدارند و نه راه را خود انتخاب ک

خود رهسپار باشد و چداره  یینها تیغا یبه سو یکرده است که هر موجود میگونه تنظ نیا

 .ندارد نیجز ا یا

ُّنَا الَّذدیررما یم میکه قرآن کر چنان . )طده/ یَخنْقَدُه ثُدمَّ َهدد ء  یْ کُلَّ َشد یَأْع  ی  ... َرب

اوسدت داده، سدپس آن را  سدتهیکه شا یرا خنقت یزیاست که هر چ ی( پروردگار ما کس50

قدرآن، ررمدوده  شیخدو یررموده است و اما در مورد انسان، خداوند در کالم ندوران تیهدا

بْتُْم َأنَّما َخنَقْناکُْم َعبَثًا  آَأ رَحَ »است   ( 115. )مؤمندون/ «م؟یدیدآرر هودهیشما را ب دیپنداشت ایس 

ُ اإْل نْساُن َأْن  ْحَسبُ یَ أَ »کند   یم انیب گرید یو در جا انسان پنددارد کده آزاد  ایآ  یُسدً  تَْر.َ ی
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 (36/ امتی)ق« است؟ تیمسلول یو رها و ب

انسان، کمدال قدرب و منزلدت را قائدل  یشود که خداوند برا یها استفاده م هیآ نیا از

 هدودهیب یکارهدا یدر پد ف،یتکن یرها و ب یاز او خواسته است که مانند موجود رایشده  ز

 جده،یرا پرورش دهد و همواره خود را مسلول بداندد. در نت تینباشد. در خود احساس مسلول

 نیدا ریدنفروشدد کده در غ یبهشدت ابدد ایپروردگار و  یاز لقا کمتر ییهرگز خود را به بها

 ایدمفروش بده دن اریسخن   نیریحارظ ش ریخواهد بود و به تعب انکارانیاز ز نیقیصورت، به 

 شدتنیبده قدول موالندا  خو ایبه زر ناسره بفروخته بود* و  وسفیسود نکرد/ آن که  یکه بس

ارزان رروخدت/  یرا آدمد شدتنی* خویآمد و شد در کم ی/ از رزونیآدم نینشناخت مسک

 .بدوخت یبر دلق شیبود اطنس، خو

]و  یروهددای  ندیددررما یمدد شددتنیانسددان در قبددال خو تیسددجاد)ع( دربدداره مسددلول امددام

 ییحدد تواندا نیو تدا آخدر ریبده کدارگ ییاز روش خدا یروی[ خود را تنها در پیاستعدادها

 یازاعضدا کیدو نسدبت بده هدر  یخود، وجودت را به کمال برسان تا اطاعت گر خدا باشد

و از  یتو قرار داده است، حم آنهدا را ادا کند شررتیکمال و پ نهیخودت که خدا آنها را وس

 .یطنب یاریراه  نیخدا در ا

 انسان در برابر جامعه ترمسئول

خدود را  یازهدایبرطدرف کدردن ن ییتوانا ییاست. او به تنها یاجتماع یموجود انسان

 ازمنددین رهیدمانندد  خدورا.، پوشدا.، مسدکن و غ ،یمداد یازهداین نیندارد. او هم در تأم

و مانندد  یو مهدرورز ی  دوست،مانندیمعنو یازهاین نیاست و هم در تأم گرانیبا د یهمکار

 ن،یآن را دوست داشته باشد. بندابرا زیاو را دوست بدارد و او ن هدارد ک اجیاحت یآنها به ررد

 ونیرا مدد شیخدو یزنددگ یاز موهبت هدا یاریاست و بس یاجتماع اتیاز ح ریانسان ناگز

تعامدل بدا  هیدارد. در سدا یمد اردتیو برکدت در ریخ گرانیداند و او همواره از د یجامعه م

شکفد و بدر  یشود، بر لبانش گل لبخند م یم هار ییآزاردهنده تنها یاجتماع از غم و نگران

دسدت ل دف و مهدر گونده اسدت کده  نیشود. و ا یاو ارزوده م یها یعنم و تجربه و آگاه

دست خداوندد   »دیررما یاسالم)ص( م یکند، چنان که رسول گرام یخداوند را احساس م

 «.به همراه جماعت است



 197 / یبه تعهد قراردار یبندیدر پا یاعتقاد یها و آموزه ینید ینقش باورها  

شک  یشود، ب یانسان م بیکه به برکت ارتباق با جامعه و اجتماع نص یسودمند آثار

 نیرهگدذر، کمتدر نیددر برابدر آندان خواهدد شدد و در ا یآدمد تیحس مسلول جادیسبب ا

 یحارظ  مباش در پد ریاست که به تعب گرانیاز آزار رساندن به د شیاو، بازداشتن خو فهیوظ

اسداس، تنهدا در  نی. بر استین یگناه نیا ریما، غ قتیکن/ که در طر یآزار و هر چه خواه

کندد و  یدامیدمعندا پ گرانیحقوم د تیدر برابر جامعه است که رعا تیاحساس مسلول هیسا

رندل  دنیدسدبب اسدت کده بدا د نیشود. باز هدم، تنهدا بده همد یظنم و ستم آشکار م یشوم

او  یبدرا یتفداوت یو بد نددیب یآزار م یروح آدم گران،یو رقر و اندوه در چهره د یگرسنگ

 .شود یم یواژه نامأنوس

 انسان در برابر خانواده ترمسئول

زن و مدرد،  انیدج مازدوا مدانیواحد اجتماع اسدت. بدا بسدتن پ نیکوچک تر خانواده،

خانواده است که با تولدد  یرینق ه شروع شکل گ نیشود و ا یمشتر. آنها آغاز م یزندگ

 یو بد یشدانیخانواده، زن و مدرد را از پر لی. ازدواج و سپس تشکابدی یررزند، نظم و قوام م

اسالم،  ینیکند. در ررهنگ د یم هیو آرامش را به آنان هد نانیدهد و اطم ینجات م یهدر

کده نکتده  یرا بدر حقدوق یخانوادگ یزندگ یجهت، بنا نیمقدس است. بد یخانواده کانون

اسداس، همسدران در قبدال  نیکندد. بدر همد یدر آن هسدت، اسدتوار مد میدو دق فیدظر یها

 .بر گردن هم دارند یمسلولند و حقوق گریکدی

ش و الفدت تدو آرامد هیاست  بدان که خداوند، همسرت را ما تیامام سجاد)ع( روا از

از او سپاس گزار بداش  ن،یقرار داد و به سبب آن، تو را از خ اها ولغزش ها بازداشت. بنابرا

 تیددر امدر ترب زیداو درگدذر. پددر و مدادر ن یو او را احترام کن و از اشتباه ها و لغدزش هدا

از وجدود  ی  ررزند، قسدمتدیررما یباره م نیهستند. امام سجاد)ع( در ا لررزندان خود مسلو

او بده  ییو راهنمدا تیدکندد. پدس، در ترب یمد دایداو بدا تدو ارتبداق پ یو بدد یتوست، خدوب

بدا او  ن،ی. بندابرایکوشا باش دیبا ،یاله یپروردگارش و کمک به او در اطاعت از آموزه ها

تو باشدد و در آخدرت  یسرارراز هیما ورویتو، ز تیک تربیآثار ن ایچنان ررتار کن که در دن

 .یخدا شرمنده نباش شگاهیدر پ فه،یاثر انجام وظبر  زین
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 شاوندانيانسان در برابر خو ترمسئول

 جده،یکندد و در نت یم جادیا یو عاطف یروان یهم بستگ یارراد، نوع انیم یشاوندیخو

بستگان، در  نیکنند. از ررت و آمد ب یتر احساس م کینزد گریکدیخود را به  ل،یارراد رام

 یصدنه رحدم مد حیو توضد فیدر تعر یشده است. مرحوم نراق ادی« صنه رحم»به  نیمتون د

 ینسدب شداوندیکه صنه آن واجب و ق ع آن حرام است، هر خو حم  ... مراد از صنه رسدینو

]بدا انسدان[ داشدته باشدد و  یدور اریمعدروف باشدد. اگرچده نسدبت بسد یشیاست که به خو

 .نباشد انیدر م یتیمحَرم

 یو معندو یمدال یهدا بده کمدک هدم بشدتابند و کمبودهدا یدر سخت دیبا شاوندانیخو

ردراهم  گریهمدد یرشدد و تعدال یبدرا یمناسدب ندهیزم لیرا برطرف کنند و بده تددر گریکدی

ررمدوده  انیدب یجدالب هیو تشدب بدایز یم نب را با سخن نیالسالم ، ا هیعن یآورند. حضرت عن

هسدتند کده بده  ییتو به منزلده بدال هدا یآنان برا رایز ،خود را اکرام کن شاوندانیاست  خو

و آنهدا  یگدرد یآندان بدازم یهستند که به سدو یی. مأوایشو یکمک آنان قادر به پرواز م

 .یرس یآنها به هدف و م نوب ]خود ]م نهیدستان تواند که به وس

نشداند، همدان  یرا به بدار مد شیرساند و آرزوها یکه انسان را به هدف م ییها دست

 شدتریرا هدر چده ب یشدیارتباق خو نیا دیبا یآدم ن،یاو هستند. بنابرا انیو آشنا اوندانشیخو

ارزشدمند و پرتدوان  یدست هدا نیکه انسان ا ستیعاقالنه ن چیحفظ کند و قوت بخشد و ه

ررمدوده  یاسدالم)ص( در کالمد یق ع کندد. رسدول گرامد شاوندانیاز خو دنیخود را با بر

سال راه باشد،  کی مودنیپ ازمندین شاوند،یخو کیارتباق با  جادیا ی] برایاگر ]آدم»است  

 «.است بندهیز

اگدر  یو متقابدل انسدان هاسدت. حتد ژهیاز اقوام، از حقوم و دیو بازد دیرحم و د صنه

را ق دع کدرد، بداز هدم  یشداوندیخو وندیخود عمل نکرد و پ فهیبه وظ شاوندانیاز خو یکی

شدود، بنکده  یاز دوش او برداشدته نمد فیدو تکن سدتین طرف مقابل، مجاز به مقابنه به مثدل

السدالم ،  هیگونه ارراد شده است. امام سجاد عن نیبا ا یشاوندیخو وندیپ یبرا یشتریب دیتأک

متعدال محبدوب  ینزد خددا یگام چی  هدیررما یشمارد و م یعمل را هم سنگ جهاد م نیا

 یگریبندد ود یکه مؤمن با آن در راه خدا صف ]جنگ[ م یگام یکی  ستیتر از دو گام ن



 199 / یبه تعهد قراردار یبندیدر پا یاعتقاد یها و آموزه ینید ینقش باورها  

 .شود یاست، برداشته م دهکه ق ع رحم کر یشاوندیبا خو وندیپ یکه برا یگام

 گانيانسان در برابر همسا ترمسئول

اسدت. در  هیررتار او با همسا یانسان مسنمان، چگونگ یاجتماع یها تیاز مسلول یکی

 یگرامد امبریدپ« دو تن که در کنار هدم خانده دارندد. وار،یهم د»آمده است   هیهمسا فیتعر

 نیدیرا چهل خانه از چهدار طدرف خانده انسدان تع یگیو آله ، حد همسا هیا عل عن یاسالم صن

 کند   یم میرا به سه گروه تقس گانیاسالم)ص( همسا امبریپ یگرید ثیکرده است. در حد

و حدم  یشداوندیحدم خو ،یگیکه صاحب سه حدم اسدت  حدم همسدا یا هی. همسا1

 . یمسنمان

 .یو حم مسنمان یگیکه صاحب دو حم است  حم همسا یا هی. همسا2

است،  رمسنمانیررد مشر. و غ ه،یندارد و آن همسا شتریحم ب کیکه  یا هی. همسا3

 انیدب ،یبندد میتقسد نیدکند. دقت بده کارررتده در ا یم یمسنمانان زندگ یگیدر همسا یول

اگدر  یکده حتد یاسدت. بده انددازه ا گانیتعهد ما در قبال همسدا تیو اهم یکننده گستردگ

شدده  دیدتأک زیدخانه ما سکونت داشته باشدد، حسدن معاشدرت بدا او ن یگیدر همسا یمشرک

 .است

]در  اریاز بزرگدان از مدوش  بسد یکی  سدینو یسعادت م یایمیدر ک یمحمد غزال امام

 یگفدت  مد ؟یآور ی]به خانه ات[ نم ی. ]به او[ گفتند  چرا گربه ادیکش یخانه اش[ رنل م

خدود  یرا کده بدرا یزیدرود. آن گاه چ هیگربه را بشنود و به خانه همسا یترسم موش صدا

 .باشم دهیه پسندیهمسا یبودم، برا دهینپسند

آن است که  هی  حم همسادیررما یم هیحقوم همسا تیسجاد)ع( درباره لزوم رعا امام

 ی. چون تهدی. اگر از تو وام خواهد، به او وام دهیاش بشتاب یاریاگر از تو کمک طنبد، به 

بده  یریدکده خ ی. هنگامیرو ادتشیشود، به ع ماری. چون بیاش کن یریدست گردد، دستگ

اش  یآورد، دلددار یبده او رو ی. چون گررتارییمبارکباد گو و تیآورد، او را تهن یاو رو

ان خانده ات را بننددتر از سداختمان . سداختمیکند عتیجنازه اش را مشا رد،یو چون بم یده

او را  نکدهیاو نشود، مگر ا تیموجب آزار و اذ تیغذا یمگر با اجازه او. بو ،یخانه اش نبر

 نیدکدن و اگدر ا هیداز آن را بده او هد یخشب ،یدیخر یا وهی. چون میده یاز آن غذا سهم
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و بده  ردیدرا بده دسدت نگ وهیدبه خانه ات ببر. ررزندت م یرا پنهان وهیآن م ،یکن یکار را نم

 .از حسرت آن رنل برند هیکوچه نرود، مبادا کودکان همسا

 انسان در برابر مسلمانان ترمسئول

از  یکدیشود که  یررد موجب م یرا برا یا ژهیو یها فیبودن، حقوم و تکن مسنمان

دارد کده بدا  یو حقوق یمن یتیاست. مسنمان، هو شانیدر برابر هم ک تیمسلول فیتکن نها،یا

در محددوده  شیو جدان و مدال و نداموس و آبدرو ابددی یم یاجتماع اتیحم ح ت،یآن هو

 نیدد دیداسدت کده اصدول عقا یکار ت،یهو نیا بکس یمحترم است. برا یحکومت اسالم

مسدنمان  یدر جامعده اسدالم ،یردرد نیباشدد. چند نیدد یآموزه ها میو تسن ردیاسالم را بپذ

بده  یدگی. رسدردیدگ یبده او تعندم مد یو اجتماع یررد فیکالشود و حقوم و ت یخوانده م

ردرد مسدنمان  هدر فهیآنان، وظ یها یازمندیررع مشکالت و ن یامور مسنمانان و کوشش برا

 .با مسنمان نبودن دانسته اند یرا مساو فهیوظ نیاست، تا آنجا که تر. ا

هر کس به امدور مسدنمانان اهتمدام »نقل است   نهیزم نیکه از امام صادم)ع( در ا چنان

 یاریدمسدنمانان،  یدر کارهدا یدگیهدف عمده دقدت و رسد.« ستینداشته باشد، مسنمان ن

کده بده  یپدررنل آنهاسدت تدا حدد یها و ستم ها از زنددگ تیرساندن به آنان و ررع محروم

مصددام در موردشدان  کمیو گفتده پروردگدار حد سندبر یامت اسالم یس ح م نوب زندگ

«. [ قدرار ندداده اسدتیکدارران راه ]تسدن  ی]مؤمندان، بدرا انیدخداوند هرگز بر ]ز  » ... ابدی

 (141)نساء/ 

 انسان در برابر همنوعان ترمسئول

را  یاست کده روابدط جوامدع بشدر یاخالق دهیپسند یها یژگیاز و یکی ،یدگردوست

سازد. امامان  یبخش م تیو رضا نیعموم انسان ها دل نش یرا برا یکند و زندگ یمحکم م

و عمدوم  یهمه انسان هدا معررد یستیو بهز یاز عوامل خوشبخت یکیآن را  زیاسالم ن یگرام

  نددیررما یم نهیزم نیکاظم)ع( در ا یاند. امام موس ردهرا به آن سفارش ک نیزم یمردم رو

کده  یبدا رحمدت و ع وردت خواهدد بدود، مدادام ختدهیهمدواره آم نیزم یمردم رو یزندگ

 .امانت کنند و بر ورم عدالت عمل کنند یرا دوست بدارند، ادا گریکدی
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 توجهی به ايفای تعهدی قراردادی فقد هويت انسانی و بی

توجه به خداوند و غارل از او، در واقع انسانیت خودش را در معر: ندابودی  انسان بی

ْك ب ا َّ  رَکََأنَّمَ »دهد  جرا که عبارت   قرار می یُْر َأْو تَْهدو ي َوَمْن یُْشر  َماء  رَتَخَْ فُُه ال َّ ا َخرَّ م َن السَّ

یم   یُح ر   َمکَان  َسح   الرِّ
کنایده اسدت از اینکده شدر. دربداره صدفات کبریدائی، بدا سدنب  ،«ب ه 

شخصیت و انسانیت، او را از مقام عالی و نور ر رت که اقصی درجه عندو بشدری و امکدانی 

  حقی بدر سدوی/ 1336/6/151  کاشانی/ 11/170م/ 1404نماید. )حسینی/  است ساقط می

 (6/31تا/  بی

سددوره انفددال   24موضددوع رقددد شخصددیت و انسددانیت، همددان حقیقتددی اسددت کدده آیدده 

َُّه إ لَیْه  تُْحَشُرونَ » َ یَُحوُل بَیَْن الَْمْرء  َوقَنْب ه  َوَأن نماید  چرا که یکی    بدان اشاره می«َواْعنَُموا َأنَّ ا َّ

ی حینول، خداوند میان انسان و قنبش، همین است که قنب انسان، برای نیل به انسانیت از معان

( بده عبدارت دیگدر، 1415/3/250ای جز تمسک بده خداوندد نددارد. )معرردت/  خود، چاره

اش بده  عبارت روم، تمثینی از نزدیکی خداوند بده انسدان اسدت کده انسدان هدم در نزدیکدی

 (1418/3/55یضاوی/ خداوند، او را دور حس نکند. )ب

ناگفته پیداست که خداوند در آیات پرشماری، مشرکان و کارران را به سدبب شدر. 

 و عناد، به اوصاف گوناگونی توصیف نموده است که از آن جمنه 

یَن کَفَُروا کََمثَل  الَّذ ي یَنْع دُم ب َمدا اَل یَْسدَمُع »سوره بقره   171آنان بر اساس آیه  َوَمثَُل الَّذ 

ارراد مشر. به جای استفاده از اعضای خدود » یَعْق نُونَ  اَل  رَُهمْ  ُعْم ٌ  بُکْمٌ  ُصمٌّ   ُدَعاًء َون َداًء   إ الَّ 

در مسیریابی سعادت و کمال، تنها در منارع حسی تالش دارندد و همچدو حیواندات، از ابدزار 

گیرند حتی با لحا  عقل در وجود انسان و نبدود آن در  شناخت در تمتعات و لذایذ بهره می

 ( 1417/8/334طبایی/ کنند. )طبا تر سقوق می ها هم پایین حیوانات، از مرتبه آن

، گاهی در برابر خیر به کار می سدوره آل عمدران کده بده  180رود مانند آیده  عنوان شرع

دانسدتن « شدر البریده»معنای ضرر و زیان در مقابل خیر به معنای سود است. روی این اساس، 

ک یَن ر د  نَدار  َجَهدنََّم »سوره بینه   6خداوند در آیه  تَداب  َوالُْمْشدر  یَن کَفَُروا م ْن َأْهدل  الْک  إ نَّ الَّذ 

یَن ر یَها    یَّة   َشرُّ  ُهمْ  ل كَ أُولَل  َخال د  نیز به معنای زیانکارترین از حیدث اعمدال اسدت. )مکدارم « الْبَر 

ش جهدنم ( در واقدع ایدن زیانکداری، عندت بدرای مانددگاری در آتد1374/3/190شیرازی/ 
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خیدر »معرری شده است به سبب اینکه خداوند در آیه بعدی، مدؤمنین نیکوکدار را بدا عندوان 

شود که ارراد مشر. و اهل کتاب، بددترین  توصیف نموده است. از اینجا، معنوم می« البریة

شدوند کده در نتیجده آن، زیانکدارترین مخندوم هدم از سدوی خداوندد  اعمال را مرتکب می

 (1415/15/430)آلوسی/  گردند. معرری می

 های تعهدی در ناباوری به فرجام انسانی آسرب

 یمد یالهد فیانسان در عمل بده تکدال دیباور به ررجام همانند اعتقاد به مبدأ، اسباب تق

از سعادت  ز،ین زانی. به همان مدیگردد. به همان مقدار که انسان بر اساس باور خود عمل نما

قدرآن، گدذرگاه  دگاهیدبدرد  چدرا کده از د یبهره مد یاله فیالتزام به تکال یو اخرو یویدن

به ررجام بده  یاعتقاد است، لذا ناباور نیباور به معاد و حرکت بر اساس ا ت،به کرام دنیرس

 یمدالیموجدب پا زیدو ن یاخالقد ستیبه اعمال ناشا یآور یرو ،یاز اوامر اله یچیسرپ لیدل

 (148نسداء  -23و  4)نور/ واهد داشتنخ ییجز رسوا یو سرانجام شیخو تیثیکرامت و ح

 :ندهست لیاز آنها، به شرح ذ یکه موارد

  یو جمع یو ضعف گسترده در رفتار فرد یبروز سست

ل" کَسَ دو واژه "رشل"و " یو به نوع« هنو»مرادف است با  «یسست»واژه  ،یدر زبان عرب

شددن ضدعف در اثدر  داریدقرآن بده پد ( 711م/ 1412)راغب/ باشند.  یهم معنا م «وهن» با

 ( 214/ 13 1368/ ی. ) مص فودیگو یمقام را وهن م ایرکر و  ایعمل  ایدر بدن  یبروز عنت

 یالهد فیررد در انجام وظدا یتواند باعث سست یم یقرآن، عوامل گوناگون دگاهیاز د

( 38)توبده/ یاطنبید( دن46و 45در آخدرت، ) توبده /  دیآنها، شک و ترد انیشود که از م یم

خ داب بدا  ندرو،یاز ا( 86و  54و  38توبده /  -152کثرت اموال و نفدام اسدت. )آل عمدران/ 

یَن آَمنُوا» عبارت   یَن آَمنُوا َما لَکُْم إ َذا ق یَل لَکُدُم »سوره توبه   38 هیدر آ« یَا َأیَُّها الَّذ  یَا َأیَُّها الَّذ 

یتُمْ ْر:  انْف ُروا ر   َسب یل  ا َّ  اثَّاقَنْتُْم إ لَی اأْلَ  نْیَا ب الَْحیَاة   َأَرض  َرة   م نَ  الدُّ نْیَا الَْحیَداة   َمتَاعُ  رََما اآْلخ   الددُّ

َرة   ر   اسدت  نیبه خدا و رسول و قیامت، ا مانیکه اقتضاء ا نستی، به مناسبت ا«قَن یلٌ  إ الَّ  اآْلخ 

که مسلنه جهاد، ردائز شددن بدحددى الحسدنیین اسدت. اگدر  نیداشته باشد به ا نیقیکه انسان 

یَن قُت نُدوا ر د    »هیو مشمول آ ستیمقام انسان نیشده و باالتر دیشه دکشته شو َواَل تَْحَسبَنَّ الَّدذ 

ْم یُْرَزقُونَ  نَْد َربِّه 
از  هستند و اگر کشتند، دشمن بدزرگ اسدالم را« َسب یل  ا َّ  َأْمَواتًا بَْل َأْحیَاٌء ع 
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 ادید هیدجهت آ نیبد( 218/ 6/ 1378طیب / )کرده اند.  ادیبرده اند و عظمت اسالم را ز نیب

کندد. )  یمد خیبر آخدرت تدوب ایدن ثاریو ا« باور یسست» تثاقلرا به سبب  نیمومن یشده، برخ

 (219/ 5 /تا یب /یطوس

  سر فرود آوردن در برابر دشم 

ُ  راََل »سوره محمد   35 هیدر آ م،یکر قرآن دنْم  َوَأنْدتُُم اأْلَْعنَدْوَن َوا َّ نُوا َوتَْدُعوا إ لَی السَّ تَه 

را از  ینموده، و برتر ینه فیدر انجام وظا ی، مومنان را از سست«َمَعکُْم َولَْن یَت َرکُْم َأْعَمالَکُمْ 

 اتیدکده آ یدر حدال دیدنما یاز صدنح مد یمزبور، نه هیآ نکهیداند. البته، عنت ا یآن آنان م

کدرده  ینه« باور یسست»بر  یاز صنح مبتن نیاست که د نیکنند، ا یصنح م هب هیتوص گر،ید

( 1419/13/274مدرسدی/شدن به دشمن اسدت. ) میموضوع در واقع، تسن نیاست  چرا که ا

و  یاسدت کده از سسدت یو سازشد میبنکده تسدن ست،یصنح ن قتیسازش در حق نیا ن،یبنابرا

اسدت کده عواقدب دردندا. و  یزشدت یطنبد تیدندوع عار کید رد،یدگ یسرچشمه م یزبون

 ( 490ص  21ج /1376آورد. )مکارم / یخ رنا. به بار م

حضدور در جندگ  ازرا کده  یسدوره توبده، کسدان 45 هیدسبب، خداوندد در آ نیبه هم

/ ییشدمارد. )طباطبدا یو مردد مد فیضع امتیبه روز ق یآور مانیکنند، در ا یم یخوددار

1417/9/289) 

 یاكارير شيو افزا جاديا

ررموده اسدت کده انسدان غیدر معتقدد بده روز  انیب ،یقرآن اتیاز آ یدر پاره ا خداوند

سدوره نسداء   38 هیدخداوند انجدام بدهدد. آ ریخاطر غ یعمل را برا نکهیدارد به ا ازیجزاء، ن

در  » ئَاَء النَّاس  َواَل یُْؤم نُوَن ب ا َّ  َواَل ب الْیَْوم  اآْلخ  یَن یُنْف قُوَن َأْمَوالَُهْم ر  دیَْ انُ  یَکُدن   َوَمدنْ َوالَّذ   لَدهُ  الشَّ

ینًا ینً  رََساءَ  قَر   ،یاکاریر نکهیاشاره دارد بر ا هیآ ن،یمفسر انیادعاست. طبم ب نیشاهد بر ا« اقَر 

و  یاسدیبنکده مندارع س سدت یثواب عمل را معتقدد ن اکار،یر رایت زشر. از جهت عمل اس

 (1417/4/355/ ییکند. )طباطبا یرا دنبال م یویدن

  راطرش یدنبال رو

ینَ  َأرْل َدةُ  إ لَیْه   َول تَْصغَیل   »هیاساس آ بر َرة   یُْؤم نُونَ  اَل  الَّذ  رُدوا َول یَْرَضدْوهُ  ب اآْلخ   ُهدمْ  َمدا َول یَقْتَر 

رُونَ  بده روز آخدرت اسدت   یاعتقاد یدر اثر ب  ان،یو اطاعت از ش تیتبع( 113)انعام/« ُمقْتَر 
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از آندان  جده،یگشته و در نت نیاطیش یخواسته ها بیاعتقاد به روز جزاء، رر یچرا که انسان ب

کدردن بده  دایدپ لیدتما یاز ماده صغو )بر وزن سرو( به معند «یالتصغ». رعل ندیانم یم تیتبع

گدوش حاصدل  نهیو بوس دنیشن میشود که از طر یگفته م ینیبه تما شتریب یاست، ول یزیچ

با نظر موارم گوش کندد بده آن" صدغو" و" اصدغاء "  یگریبه سخن د یگردد، و اگر کس یم

 (1374/5/409 مکارم)شود.  یگفته م

 ناعادالنه های قضاوت

و اهداف  یویبه م امع دن دنیرس یندارند، برا مانیکه به روز آخرت ا یکسان اصوال،

گذارندد. همدان ور کده هدم  یخدود مد یپا ریرا ز حیصح یخود، همه اصول دادرس یاسیس

حقدوم بشدر و  نیقابل مشاهده اسدت. آندان، بدا اسدتفاده از عنداو یالمنن نیاکنون در عرصه ب

 مدالیکدار را در اذهدان انسدانها پا کدوین یوجه انسدان هدا ندکن یم یسع ره،یو غ انیب یآزاد

یَن  ه یخود برسند. خداوند در آ یاسیو س یبکنند تا به اهداف اقتصاد قُْل َهنُمَّ ُشَهَداَءکُُم الَّدذ 

َم َهل  َ َحرَّ نْ  َذایَْشَهُدوَن َأنَّ ا َّ ُدوا رَد  َّب دعْ  َواَل  َمَعُهدمْ  تَْشدَهدْ  رَداَل  َشه  ینَ  َأْهدَواءَ  تَت بُوا الَّدذ   ب آیَات نَدا کَدذَّ

ینَ  َرة   یُْؤم نُونَ  اَل  َوالَّذ  لُونَ  ب َربِّه مْ  َوُهمْ  ب اآْلخ   یاردراد بد دیدنما یمد انیدب( 150 هید)انعدام/ آ «یَعْدد 

از اصول قضاوت کده همدان اقامده شداهدان  یدر تخ  یواهمه ا چیاعتقاد به روز آخرت، ه

کننددد.  یدروغ هددم اقامدده مدد یگددواه یاثبددات مدعاسددت، ندارنددد  چددرا کدده آندان حتدد یبدرا

 (1375/3/337/ی)قرش

 نجامدد،یو تجداوز در آن ب انیکه کارش به رواج روح عص یکه هر قوم و امت یدر حال

 یمد انیدصدالح را از م دگانیامت و گز یکند که ارزش ها یچندان رشد م دیپن هیروح نیا

 یبداق زیچه چ گریقوم از آن نابود شد، د کیبرد و پس از آن که ارزش ها و مردمان صالح 

 (1/159م/1419 /ی)مدرس خواهد ماند.
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 یررگ جهرنت

 شود که   یگررته م جهیشد، نت انیآنچه ب از

 ینمد سریو تقوا که ثمره عمل صالح است، م دیجز از گذرگاه توح ،یقی. کرامت حق1

 ریبداور بده کرامدت و احسداس عدزت، تدأث ،یاسدالم اتیدو روا یقرآن اتیآ گردد. براساس

 .انسان دارد صحیح و ررتار تیبر ترب میمستق

 یهدا نهیتواند عرصه ها و زم یبه کرامت، م یاعتقاد یناباور یها و آرت ها بیآس. 2

   .کند یم دایظهور پ یو ررتار یمجموع آن، در بعد روان یول داشته باشد یگوناگون

 یآلدودگ ،یهمچون  کفدر ورز ،یگوناگون یها بیآس ،یبه مبداء هست یمانیا یب . 3

آورد   یجهاد به دنبال خود م یدر عرصه ها یاز نصرت اله یدیناام تیدر نها ،ییبه دو رو

جبران  یدارد که به کرامت انسان ل مه ها یانیشا یتیترب یمنف یامدهایپ یکه هر کدام دارا

 سازد. یوارد م یریناپذ

 یتدیترب یآردت هدا ز،یدبده معداد ن یحاصل از ناباور یخدشه دار شدن کرامت انسان .4

و نخوت گسدترده،  یرساند  همانند  بروز سست یم یو جمع یررد ابعاد به انسانها در یرراوان

 .باشد یناعادالنه و ... م یقضاوت ها ،یاکاریدر برابر دشمن، ر میسازش و تسن
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