
  انواع دینداری و کارکردهای آن
 *ناصررفیعیمحمدیاالسالموالمسلمیندکترحجت

 مقدمه

یکی از عوامل مهم رشد و پیشرفت، دینداری است. دین، شیوه تحیح زندگی در سایه آرامهد و 
های  ه انسان آموزش، و راه رسیدن بهه سهعادت دنیها و آخهرت را در پرتهو دسهتورالعملامنیت را ب

ََلَِحيَلاَةِ»فرمهوده اسهت:  دهد؛ از همین روست که امام علی بخد خود به او نشان می نجات
يْ ِِبالدِّ قرآن کریم، اوتاف متعددی را بهرای دیهن و آیهین ذکهر «. زندگی نیست، مگر به دین 1؛ِإَلو

م»که جالهب و قابهل تأمهل اسهت؛ اوتهافی همچهون  کرده است ، «حهق» 3،«خهال » 2،«قهی 
های دین الهی اسهت  . همه این اوتاف بیانگر ویژگی6«بدون حرج»و  5«بدون اکراه» 4،«حنیف»

را به سوی قله فالح و رستگاری، رشد دهد؛ بهه شهرط   تواند آدمی  بخد آن می که محتوای نجات
ها و رهنمودهای دین جامه عمل  اه با اعتقاد قلبی، به دستورالعملآنکه انسان در همه لحظات همر

 بپوشاند. 

 . اقسام مردم در دینداری1
مردم در دینداری، یعنی در میزان اعتقاد و عمل به دستورات دین یکسهان نیسهتند و از ایهن منظهر، 
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 توان آنان را به پن  دسته تقسیم نمود: می
 الف( دینداران فصلی

کنند؛ بهرای مثهال در مهاه محهرم بهه  ورت فصلی، شعاری و ناپایدار دینداری میبرخی مردم به ت
گیرند، امها  خوانند و روزه می روند و در ماه رمضان نماز می می مجالس سوگواری سیدالشهداء

بند و باری دارند. دینداری این افراد مانند استفاده از کولر و بخاری است  ها زندگی بی در دیگر ماه
 خصوص فصل خاتی است.که فقط م

 تفاوت ب( دینداران بی

برخی دیگر از مردم به تورت شخصی و فردی دیندار هستند؛ برای مثال همیشهه نمهاز را در اول 
ای وارد نشهود. چنهین  شان لطمهه خوانند، اما این دینداری تا جایی تداوم دارد که به دنیای وقت می

گیرند، دنیها و آسهاید  و راهی دنیا و آخرت قرار میها که در د ها و دشواری هایی در بحران انسانی
درباره چنهین  شوند. امام حسین تفاوت می گزینند و نسبت به دستورات دین بی دنیایی را بر می

مردم، بندگان حقیر دنیایند و دین، فقط لقمه کوچکی بر زبانشان است و تا »افرادی فرموده است: 
هها قهرار گیرنهد،  گرایند؛ اما هنگامی که در تنگنای بحران شان در رفاه است، دین زمانی که زندگی

ََلِ»نیز درباره سرنوشهت ایهن افهراد فرمهوده اسهت:  امام علی 1«.شوند دینداران واقعی کم می
ِ ُِ ُكِالنوا ُْ ِْ ِِيَت  ِِيينِِهمِ َِِشي ئا ِِم ِْ َِماِهَُِِِأم  َِعََي ِهم  ُ ِفَتََ ِاّلَله ِِإَلو ََلِحُِين يَاهُم  ِتص  ِِمن هَِلس  ُّْ مهردم بهرای  2؛َوَِأَض

گویند، جز آنکه خدا آنان را به چیزی زیانبهارتر دچهار  شان چیزی از دین را ترک نمی اتالح دنیای
 «.خواهد ساخت

 تفاوت هایی از دینداران بی نمونه

 تفاوتی خواجه ربيع بی. 1

از جملهه کسهانی خواجه ربیع بن خیثم، فردی متدین و زاهد و از تابعین مشههور بهوده اسهت. او 
و شناخت نسبت به اهمیت جهاد در دیهن، در  است که با وجود علم به حقانیت امیرالمؤمنین

از ایهن رو بهه خراسهان  3واقعه تفین دچار تردید شد و ترجیح داد که در این مسأله دخالت نکند.
هادت هجرت کرد، گوشه عزلت را انتخاآ نمود و به عبادت فردی روی آورد. زمانی که خبهر شه
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ا ِإَلْيِه راِجُعذوَن »و یاراند را شنید، فقط عبارت استرجاع  امام حسین ِه َو ِإنَّ ا ِللَّ را بهر زبهان  1«ِإنَّ
 2آورد و از لعن یزید و عامالن مصیبت کربال خودداری کرد.

 فرار هرثمه از کربال. 2

 حسهین مسلم، یکی دیگر از ایهن نهوع دیندارهاسهت کهه دسهت از یهاری امهام هر مة بن ابی
 گوید:  برداشت. او در این باره می

رد و نمهاز کربال منزل کم، آن حضرت در یم. چون برگشتین رفتیبه نبرد تف با علی بن ابیطالب
 کخوشا به حال تهو ای خها»د. سپس فرمود: ید برگرفت و بوسکبامداد را در آنجا خواند و از خا

ه از کهوقتهی نهزد همسهرم «. هشهت رونهدحساآ بهه ب ه بیکد از تو قومی محشور شوند ی! باکپا
 نیرالمهؤمنیای مهرد! ام»بود، برگشتم؛ جریان را تعریف کرد. همسرم گفهت:  ان علییعیش

ه بن زیه عبکربال آمد، من در لشکری بودم کبه  نیچون حس«. دیجز حق نگو اد فرستاده یداللَّ
بر شتر خود سوار شدم، بهه  ادم آمد.یبه  ث علییدم، حدیها را د ن منزل و درختیبود و چون ا
ده بهودم، بهه او ین منزل شهنیرفتم و به او سالم دادم و آنچه را که از پدرش در ا نیخدمت حس

انی بهه جها کهودکن و نه آن؛ من ینه ا»گفتم: «. ا در برابر ما یتو با ما هستی »گزارش دادم. فرمود: 
ه بر آنها ترسانمیام و از عب گذاشته نی و ناله را مها یشتن ما را نبکه کبه جایی برو پس »فرمود: «. داللَّ

اد ما را بشنود و مها یه فرکسی نباشد کن به دست اوست! امروز یه جان حسک نشنوی. سوگند به آن
به همین جهت، من رو به راه نهادم و «. ندکد او را به رو در دوزخ افیه خداکند، جز آنکاری نیرا 
 3نم نهان شد.دگایزان شتافتم تا قتلگاه او از دیگر

کننهد کهه در  اکنون نیز چه بسیارند افرادی که اهل عبادت و دعا و راز و نیاز هستند، اما افتخار می
هها شهرکت  و در ههیچ یهک از انتخابات  چهل سال عمر انقالآ حتی به یک راهپیمایی هم نرفته

ن بهه آنهها اند. چنین افرادی معتقدند مسائل کشورهای مظلهومی همچهون فلسهطین و یمه نداشته
داننهد و  مربوط نیست. این نوع از دینداری، دینداری ناقصی است که دین را فردی و شخصهی می

 کنند. از حوزه سیاست و اجتماع جدا می
 ج( دینداران ابزاری

شان هستند. چنین افهرادی دارای  برخی افراد همواره به دنبال انتفاع و سودجویی دنیایی از دینداری
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کنند، امها در واقهع دیهن را ابهزاری  و در نماز جمعه و جماعات شرکت می ظاهری مذهبی هستند
اند. نمونه تاریخی این نهوع  برای رسیدن به  روت و قدرت و حفظ و تداوم هر چه بیشتر آن ساخته

کردنهد تها  عباس هستند که برای فریب مردم بهه ظهواهر دیهن عمهل می امیه و بنی از دینداران، بنی
 را حفظ کنند.  حکومت نامشروع خوید

اکنون نیز چه بسیارند کسانی که با ظاهری مذهبی همچون محاسن بلند، انگشتر عقیق به دست، 
ههای مختلهف  کننهد تها بتواننهد از رانت نشان سجده بر پیشانی و ... در میان مردم حضور پیدا می

شهوند، بها  حاکمهه میها م استفاده کنند. متأسفانه برخی از این افراد که به جرم اختالس در دادگاه
گردند. چنهین افهرادی نهه تنهها دینهدار   ه و مذهبی در منظر مردم حاضر میهایی کاماًل موج   چهره

 زنند.  نیستند؛ بلکه به وجهه دین در جامعه نیز لطمه می
 د( دیندارن سطحی

نمهاز و  بینند و به تورت سطحی به احکامی ماننهد های اولیه دین را می ای از توده مردم، الیه عده
انهد و بهه بسهیاری از  توجه روزه و ح  توجه دارند؛ اما به ژرفای دین همچون عقایهد و اخهالق بی

آیند. دینداری آنها ماننهد دینهداری  معارف دین شناخت ندارند و درتدد کسب آگاهی نیز بر نمی
ایهن  امیه، سطحی است. تاحبان قدرت نیز با اسهتفاده از غالب مردم شام در زمان حکومت بنی

نوع دینداری مردم، حوادث تلخی را علیه دین و دینداران در طهول تهاری  ماننهد جریهان سهقیفه، 
 اند. جنگ نهروان و تفین و واقعه کربال رقم زده

 هایی از دینداری سطحی نمونه

 دینداری مرجئه. 1

زمهان  ای از دینداران سطحی بودند. مرجئه، جریانی در تاری  اسهت کهه در نمونه« مرجئه»گروه 
گیر بودند تها  عباس بسیار رشد کردند و روشی بر خالف خوارج داشتند. خوارج بسیار سخت بنی

های  دانستند؛ امها مرجئهه ماننهد لیبرالیسهم گفت، کافر می غ میوآنجا که کسی را حتی که یک در
امروزی معتقد بودند که دینداری، به عمل نیست و به دل است. این در حهالی اسهت کهه بنها بهر 

فرمهوده اسهت:  خدا روایات، دین به سه چیز وابسته است: دل، زبان و عمل؛ چنانکهه رسهول
َفا ِ »  ْ َِمع ُمول َِوِِع ل َِمق بُول َِوَِعَم   يَماُ ِقَو 
ِ شهود و  ایمان، گفتاری است کهه گفتهه می 1؛ِبال ُعقُولِِاِل 

 «.گردد شود و شناختی است که با عقل حاتل می عملی است که انجام می
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 جریان ذبح کدو. 2

خواهنهد و بهه حهرف مهن  این مردم چقدر مرا می»نقل است روزی معاویه به عمروعاص گفت: 
از کجها »معاویهه گفهت: «. بسیار زیاد. شام کاماًل پیرو توسهت»او پاس  داد: «. دهند  گوش می

واهد خ آنها را امتحان کن. برای مثال از فردا اعالم کن هر کس می»عمروعاص گفت: «. بفهمم 
توانهد آن را  کدو حلوایی بخورد، باید آن را به تورت شهرعی ذبهح کنهد؛ واال حهرام اسهت و نمی

کردنهد و  این دستور تادر شد و کار به جهایی رسهید کهه مهردم شهام، کهدو را ذبهح می«. بخورد
کدو نیهاز »ای تادر کرد و فرمود:  رسید، امام بخشنامه خوردند. وقتی خبر به امیرالمؤمنین می

  1«.ه تذکیه ندارد. آن را ذبح نکنید و ]مواظب باشید[ شیطان شما را به بیراهه نیندازدب
به تقدس و تقوا شهرت یافته بود، اما روزی آن حضرت او را دید که  فردی در زمان امام تادق

ا خهود ر دو قرص نان و دو عدد انار را به سرقت برد و سپس آنها را به فقرا تدقه داد. وقتی امام
مهن چههار گنهاه انجهام دادم و چههل »لوح گفت:  توضیح خواست، آن مرد ساده شان داد وبه او ن

َمْن جاَء ِباْلَحَسَنِ  َفَلُه َعْشُر َأْمثاِلها َو َمذْن جذاَء  واآ به دست آوردم؛ چون در قرآن آمده اسهت: 
َئِ  َفال ُيْجزی ي  ده برابر آن پاداش خواههد داشهت و ههر هر کس کار نیکی بیاورد،  2؛ِإالَّ ِمْثَلها  ِبالسَّ

وقتی چهار را از چهل کم کنهیم، بهرای مهن سهی و «. کس کار بدی بیاورد، جز مانند آن جزا نیابد
ِقذيَن »به او فرمود:  امام تادق«. ماند شد  واآ خال  باقی می ذُه ِمذَن اْلُمتَّ ُ  اللَّ ما َيَتَقبَّ  3؛ِإنَّ

ند. تو چهار معصهیت مرتکهب شهدی کهه دزدی کهردی و ک همانا فقط خداوند از متقین قبول می
چهار گناه دیگر انجام دادی که بدون اذن تاحب اموال، آنها را تدقه دادی و این مجموعًا هشت 

 4«.ای شود، بدون هیچ حسنه گناه می
 هـ( دینداران حقيقی

  برخی مردم نیهز دینهداری جهامع دارنهد؛ بهدین معنهی کهه دیهن خهود را از کتهاآ خهدا و سهنت
کوشند با شناخت کامل به رهنمودهای این دو عمل کننهد.  اند و می به دست آورده خدا رسول

، تفسهیر و آید؛ زیرا کهالم ائمهه به شمار می خدا سخنان و سیره ائمه: نیز جزء سنت رسول
ِإَذاَِوَرَيِ»فرمهوده اسهت:  است؛ چنانکه امام تهادق تشریح و تفصیل سخنان پیامبر اکرم
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َِِعََي كُِ ِلَِرُسوِلِاّلَله ِقَو   ْ ِِم َِأو 
ِ ِكِتَاِبِاّلَله  ْ ِلَُهَِشاِهدا ِِم تُم  ِفََوَجد  َِحِديث  ِِبلِهِِم  َِفالوِذفَِجلاَءكُم  َوِِإَلو

لَىِبِهِِ گهواهی بهر آن یافتیهد،  خدا چون حدیثی به شما رسید و از قهرآن یها گفتهار رسهول 1؛َأو 
 «.خورد می اش درست است؛ در غیر این تورت به درد آورنده

شود. یکهی از  دینداری بدون تمسک به  قلین هکتاآ و سنت ، سبب گمراهی و ضاللت افراد می
ههایی کهه بهه جهای  ههای کهاذآ اسهت؛ عرفان های جامعه اسهالمی مها، وجهود عرفان گرفتاری

و موجهب   ای از دیهن پرداختهه مندی تحیح از قرآن و سهنت، بهه تفسهیر شخصهی و سهلیقه بهره
َِأَخلَذِِيينَلهُِ»فرموده است:  اند. امیرمؤمنان علی دل شده ای از مردم ساده گمراهی عده  ْ ِْ َِِم ِِِمل

ِيَُزلِ َِِأف َوا ِِ نوِ َِزالَِتِال ِجبَاُلَِوِلَم  ِال ِكتَاِبَِوِالسُّ َْ َِأَخَذِِيينَُهِِم  ْ َجاُلَِوَِم ِّْ َجاِلَِأَزالَت ُهِال ِّْ کسی کهه  2؛ال
برند و کسهی کهه دیهند را از کتهاآ و  ان افراد دیند را از بین میدیند را از زبان افراد بگیرد، هم

 «.رود ها هم از بین بروند، دین او از بین نمی سنت بگیرد، کوه
 هایی از دینداران حقيقی نمونه

 دختر ابواالسود و حلوای معاویه. 1

وزی معاویهه بهود. ر ابواالسود دوئلی، مصداقی از دینداران حقیقی و از یاران باوفای امام علی
کم، و به سهوی خهوید  حلوایی برای او فرستاد تا به وسیله آن، عالقه او را نسبت به امام علی

اش بردنهد، دختهر کهوچکد مقهداری از آن را خهورد. وقتهی  جلب کند. وقتی حلهوا را بهه خانهه
این حلوا را معاویهه بهرای مها فرسهتاده اسهت تها »ابواالسود مطلع شد، خطاآ به کودکد گفت: 

کهودک گفهت: «. ضهعیف کنهد. چهرا از آن خهوردی  عشق ما را نسبت بهه موالیمهان علهی
خواهد محبت ما را به این امام پاکدامن و مطهر بها ایهن مقهدار  خداوند، معاویه را ذلیل کند. می»

سهپس «. شیرینی کم کند  وای بر کسی که این حلوا را فرستاده و وای بر کسهی کهه آن را بخهورد
 3کرد و آنچه خورده بود، قی کرد و خارج نمود. انگشت در دهان

 . رشادت نافع بن هالل2

لی نیهز مصهداق دیگهری از افهرادی اسهت کهه دینهدار حقیقهی هسهتند. امهام َم نافع بن هالل َج 
خهواهم شمشهیری را کهه در  مهن می»در شب عاشورا به او اذن رفتن داد، اما او گفت:  حسین

نیهز او را دعهای کهرد. نقهل اسهت او  امهام«. سیراآ کنمام، از خون این دشمنان  دست گرفته
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کهرد،  دوازده تیر داشت که نامد را روی چوبه تیرها نوشته بود؛ از این رو تیرههایی کهه پرتهاآ می
همگی نشاندار بودند و با آنها دوازده تن از یاران عمر سعد را به درک واتهل کهرد. وی در میهدان 

 خواند: چنین رجز می کارزار این

َ
 َنمماأ مماَلمج  اْلرج ممیج  اْلَیَمنک ممیج اْلَبَجلک



مي َعلک ْ منک َسمْینک
حج یمنک يَعَلمیدک ینک دک



 است. من غالم یمنی و بجلی هستم. دین من، همان دین حسین بن علی
وقتی پس از نبردی سنگین مجروح بر زمین افتاد، هر دو بازواند را شکستند. عمر سهعد دسهتور 

«. کردی  چه می»تی او را نزد عمر سعد بردند، عمر سعد از او پرسید: داد او را به نزدش ببرند. وق
کردم. به خدا قسم! غیر از آنان که مجروح کردم، دوازده نفهر را  داند که چه می خدا می»پاس  داد: 

دانم چند نفر را کشهتم. اکنهون نیهز اگهر بهازوانم را  دیدم که با تیر من کشته شدند و با شمشیر نمی
عمر سعد به شمر دسهتور داد تها او را بکشهد. وقتهی «. توانستید مرا اسیر کنید نمی شکستید، نمی

ِالَذفَِجَعَ َِمنَايَانلاِ»شمر شمشیر را بلند کرد تا به گردن نافع بن هالل بزند، نافع گفت:  ِ َفالَحمُدِّلِلَ
تان پس حمد مخصوص خدایی است که آرزوهای ما هشهادت  را به دسه1؛َعَىِيدفَِشْاِرَِخَِقه

شمر با شنیدن این کالم، عصبانیتد بیشتر شد و او را بهه شههادت «. بدتریِن خلقد محقق نمود
 رساند.

 . کارکردهای دین2
تهرین آنهها  دینداری واقعی و حقیقی، تأ یراتی عمیق و ماندگار در زندگی انسان دارد. برخی از مهم

 عبارتند از:
 الف( ایجاد انگيزه

دههد و انسهاِن بها انگیهزه در راه انجهام وظهایف  ، به آدمی انگیزه میدین در پرتو شناخت و آگاهی
کند و هرگهز احسهاس  دینی، چه فردی و چه اجتماعی مانند نماز و روزه و انفاق، بانشاط عمل می

 کند.  سستی و خستگی نمی
 داستان بوعلی سينا و بهمنيار

 کند:  در این باره چنین نقل می شهید مطهری
ای بود. شهعاع  العاده تر از حد معمول بود؛ زیرا آدم خارق اس و فکر، قویبوعلی سینا در حو

تر بهود. شهاگردش  چشمد از دیگران بیشتر، گوشهد خیلهی تیزتهر و فکهرش خیلهی قهوی
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هایی هستی که اگر ادعای نبوت و پیغمبری کنی، مهردم  تو از آن آدم»گفت:  بهمنیار به او می
هها  ایهن حرف»گفهت:  بوعلی می«. آورند ایمان میپذیرند و از روی خلوص نیت،  از تو می

خیهر، مطلهب از همهین قهرار »گفت:  بهمنیار می«. فهمی کنی و نمی چیست  تو درک نمی
بوعلی برای اینکه در عمل به او نشهان دههد. در یهک زمسهتان کهه بها یکهدیگر در «. است

گفهت،  ن میمسافرت بودند و برف زیادی هم آمده بود، مقارن طلهوع تهبح کهه مهؤذن اذا
بلهه، چهه »گفهت: «. بهمنیار! بلند شو»ابوعلی که بیدار بود، شاگردش را تدا کرد و گفت: 

ام؛ این کاسه را از آن کوزه، آآ کن و بده تا من  من خیلی تشنه»بوعلی گفت: «. کار دارید 
در آن زمان وسایلی مثل بخاری و شوفاژ که نبود، مهدتی زیهر لحهاف در «. رفع تشنگی کنم

وای سرد، خودش را گرم کرده بود. حاال از این بستر گرم چگونهه بیهرون بیایهد! شهروع آن ه
دانید، معهده وقتهی  استاد! خودتان طبیب هستید و از همه بهتر می»کرد استدالل کردن که: 

شود. ممکهن اسهت  مرتبه سرد می که در حال التهاآ باشد، اگر انسان آآ سرد بخورد؛ یک
مهن طبیهبم و تهو شهاگرد »بوعلی گفت: «. استه ناراحت شویدمریض بشوید و خدای ناخو

درست است که »او باز شروع کرد به بهانه آوردن که: «. ام، برای من آآ بیاور منی. من تشنه
خواهم. اگر من خیر شما را رعایت کنم، بهتهر از  شما استاد هستید، ولی من خیر شما را می

همین که براید  ابت شد که شهاگردش بلنهد  بوعلی«. این است که امر شما را اطاعت کنم
من تشنه نیستم، خواستم تو را امتحان کهنم. یهادت هسهت کهه بهه مهن »شو نیست، گفت: 

پذیرند. من اگر ادعای پیغمبهری کهنم، تهو کهه  گفتی اگر ادعای پیغمبری کنی، مردم می می
ا اطاعهت ای، حاضر نیستی امر مهر شاگرد من هستی و چندین سال، پید من درس خوانده

آوردی علیهه  گویم بلند شو برای من آآ بیاور! هزار دلیهل بهرای مهن مهی کنی. من به تو می
گذشته، بستر گرم خهودش  سال که از وفات پیغمبر 400حرف من؛ اما آن مؤذن بعد از 

اشهد ان »را رها کرده و رفته باالی مأذنه به آن بلندی برای اینکه این ندا را به عالم برساند که 
 1«.پس او پیغمبر است، نه من که بوعلی سینا هستم«. حمدًا رسول اللهم

 ب( معنابخشی به زندگی

شهود؛ چنانکهه قهرآن  معنا می بخشد و بدون دین، زندگی پوچ و بی دین به زندگی معنا و مفهوم می
ما َخَلْقناُكْم »فرماید:  کریم می ُكْم ِإَلْينا   َأ َفَحِسْبُتْم َأنَّ اید کهه شهما  آیا پنداشته 2؛ال ُتْرَجُعوَن َعَبثا  َو َأنَّ
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 «.شوید  ایم و شما به نزد ما بازگردانده نمی را بیهوده آفریده
بینی دینی، همه چیز حساآ و کتاآ دارد و هیچ چیزی عبث نیسهت و انسهان بها  بر اساس جهان
ز هفتهاد ه شود؛ زیرا مرگ، آغاز یک حیات دیگر است. با این بیند افهق زنهدگی ا مردن نابود نمی

کند و به قیامت و حساآ و کتاآ و هزاران سهال زنهدگی در بهشهت و  هشتاد سال، توسعه پیدا می
شود؛ بلکه عدالت به طور کامل  رسد. اگر جز این باشد، نه تنها زندگی انسان بیهوده می جهنم می

ر کامل بهرای تواند ظرف سپاسگزاری و تشک ها محقق نخواهد شد؛ چرا که دنیا نه می درباره انسان
تواند ظرف عذاآ و مجازات افرادی مانند تدام باشهد  باشد و نه می افرادی مانند امام حسین

هزار انسان را در حلبچه نابود، و هزاران جوان پاک را شهید کرد و بسهیاری را مجهروح  که فقط پن 
حالی است که بیند و جانباز نمود. نهایت مجازات او در دنیا این بود که اعدامد کردند. این در 

 دهد که عدالت در قیامت به طور کامل محقق خواهد شد. دینی به ما وعده می
 پذیری ج( مسئوليت

داند؛ چهرا کهه بهه  های کتاآ و سنت، خودش را مسئول اعمالد می انسان دیندار بر اساس آموزه
رو  از ایهن «. د اسهتیخهوسی در گرو دستاورد کهر  1؛ُك ُّ اْمِرئ  ِبما َكَسَب َرهين  »فرموده قرآن: 

درسهتی عمهل کنهد.  کوشد مراقب رفتارش باشد و به وظایفد در برابر خدا و بندگان به همواره می
«. جمیهع ]و خالتهه[ شهرایع ]و احکهام[ دیهن چیسهت »پرسهید:  شخصی از امام سهجاد

َِوِال ُحك مُِ»حضرت فرمود:  ُلِال َحقِّ لِِِِقَو  سخن ]بر اساس[ حق، حکم ]بهر  2؛دَِِوِال َوَفاُءِِبال َعهِ ِِِبال َعد 
 «.طبق[ عدالت و وفای به عهد و پیمان

 د( صبر و استقامت

بخشهد  شود؛ زیرا دین افق بیند او را وسعت می سار دین، تبور و پر استقامت می انسان در سایه
ور ها، رن  و نامالیمات از مسیر دین خارج نشود، مهأج دهد که اگر در برابر مصیبت و به او یاد می

گاه دست از اعتقادات خود بهر  برد. چنین انسانی با وجود مشکالت بسیار، هیچ است و  واآ می
سهازد. قهرآن کهریم در توتهیف اولهوا االلبهاآ  دارد و تبر و استقامت را پیشهه خهوید می نمی

ذ»فرماید:  هتاحبان خرد  می ِهذْم َو َأقذاُموا الصَّ ِيَن َصَبُروا اْبِتغاَء َوْجِه َرب  الَة... ُأولِئذَك َلُهذْم َو الَّ
ارِ  ردند و نمهاز برپها کی یبایکه برای طلب خشنودی پروردگارشان تبر و شکسانی کو  3؛ُعْقَبی الدَّ
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هنگهام ورود آنهها بهه بهشهت عهدن نیهز «. شان است فرجام خوش سرای باقییداشتند...، برای ا
َعَلذْيُكْم ِبمذا َصذَبْرُتْم َفذِنْعَم  َسالم  »دهند:  فرشتگان الهی ایشان را این چنین مورد خطاآ قرار می

ارِ   «.وست فرجام آن سرایکید! راستی چه نیردک[ آنچه تبر  درود بر شما به ]پاداش 1؛ُعْقَبی الدَّ
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