
 گریزى هاى دین لل و ریشهع

1دکتر ناصر رفیعی محمدیاالسالم والمسلمین  حجت 

* 

 اشاره

ابعاد  واقعیتى انکارناپذیر است که همراه و همزاد حیات بشرى بوده و همواره بر ،دین

، تحقیق یا تردید از سر ،اساسى بشر هایسؤال . یکى اززندگى انسانى سایه افکنده است

سرشت افراد نهاده شده و  در متن آفرینش و ،خواهىدین وپرسش از چرایى دین بوده 

دالیل درونى و  شاهد فراز و فرودهایی برآمده از هرچند ؛هرگز از بشر جدا نبوده است

 . هرگز غروب دائم نداشته است و بیرونى بوده است

، زبان دین، مفهوم دین :مباحثى مانند ؛بسیار گسترده است ،دین باره حوزه مباحث در 

کارکرد  گریزى و هاى دین ریشه، دین و نیازها، دین و علم، انواع دین، رابطه عقل و دین

که از رغبتى به دین را  گریزى یا بى برآنیم تا برخى عوامل دین ،در این نوشتار. دین

 . کاوش نماییمشناسی دینی است، مسائل مهم در حوزه آسیب

 گریزیدینعوامل 

بیرونى موجب فرار افراد از  یااما گاهى علل درونى  ،فطرى است ، امریدارىگرچه دین

ترین  عمده. گردد لقلقه زبان مى، به تعبیر امام حسین ،اقتضاى فطرت شده و دین

 ند از:ادر دین عبارتنمودن او سستى گریزی انسان یا دینعوامل 

 جهل. 1

ساز گریز از دین زمینه ،مبدأ و معاد، آفرینش، جهان ،جهل و نادانى نسبت به انسان

ماده را  یماورا، تنها موجودات پیرامون خود را ببینند، نگرىکه با قشرى کسانی. است

 را در ونیازهاى ا ،شناسند افرادى که ابعاد مختلف انسان را نمى. باور نخواهند داشت

فقدان نادانی یا . نداغافل نسانهاى مادى منحصر نموده و از نیازهاى متعالى ا جنبه

                                                
 . جامعة المصطفی العالمية* عضو هیئت علمی 
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حضرت . ها در طول تاریخ بوده استریشه بسیارى از انحراف ،شناخت صحیح

پرستى را نادانى آنان قومش از توحید ناب و گرایش به بت علت انحراف موسى

 :کند ذکر مى

«
ُكْمَُُقاُلواَُياُُموَسىُاْجَعلَُلَناُِإَلهاُ  همان  !اى موسى :گفتند 1؛َقْوٌمَُتْجَهُلوَنَُكَماَُلُهْمُآِلَهٌةَُقاَلُِإنَّ

شما نادانى  همانا، :گفت .خدایى قرار ده [نیز]براى ما  ،گونه که براى آنان خدایانى است

  «.کنید مى

مبنى بر جدایى او از پدر خود سرچشمه تصمیم ستمگرانه برادران  حضرت یوسف

َقاَلَُهْلَُعِلْمُتْمَُماَُفَعْلُتْمُ» شمارد: مىبرجهل و نادانى آنان  ،رحمانه به چاه افکندن رابى و
َُجاِهُلوَنُ ْنُتْم

َ
ُأ ُِإْذ ِخيِه

َ
َُوأ با یوسف و  ،آیا دانستید وقتى که نادان بودید :گفت 2؛ِبُيوُسَف

 «برادرش چه کردید.

ُكْمُ»خواند:  یشه فساد جنسى قوم ناسپاس خود را جهل مىنیز ر حضرت لوط ِئنَّ
َ
أ

ُ ُتوَن
ْ
َُتْجَهُلوَنَُلَتأ َُقْوٌم ْنُتْم

َ
ُأ َُبْل َساِء ُالنِّ ُِمْنُُدوِن َُشْهَوة  َجاَل آیا شما به جاى زنان از روى  3؛الرِّ

 «.اید پیشه بلکه شما مردمى جهالت [نه] ؛آمیزید شهوت با مردها در مى

ُ» فرماید: مى نامؤمن امیر َُشر  َُخْيٍر،ُالَجْهُلَُاصُلُُكلِّ ریشه  ،دانش علم و 4؛الِعْلُمُأصُلُُكلِّ

  «.ستا ریشه همه شرها ،همه خیرها و جهل و نادانى

خداى متعال در سوره . به کار رفته است «علم»مرتبه واژه  750بیش از در قرآن کریم 

ْدُعوُِإَلىُالّله» فرماید: یوسف مى
َ
َُسِبيِليُأ َُهِذِه ُالّلهُُُُقْل َبَعِنيَُوُسْبَحاَن ُاتَّ َُوَمْن َنا

َ
ُأ َُُُعَلىَُبِصيَرٍة

َناُِمْنُاْلُمْشِرِكيَنُ
َ
 5«.َوَماُأ

با بصیرت و آگاهى همراه بوده و هرگز  ،پیام این آیه آن است که راه انبیا و مسیر دین

 . سحر و جادو آمیخته نیست، جهل، با خرافات

                                                
 .138اعراف، آیه . سوره 1

 .89یوسف، آیه . سوره 2

 .55نمل، آیه . سوره 3

 .860ش، ش 1381آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم و درر الکلم، ترجمه محمدعلی انصاری، چاپخانه مهر، چاپ اوّل، . 4
 .108 یوسف، آیهسوره .  5
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دین قرار داده و پیرو  حجابى بین خود و اند،بسیط یا مرکبافراد نادان که گرفتار جهل 

 فرماید: مى نامؤمن امیر. اى خود هستندطمع و آرزوهاى نارو

ُالُجّهاِلُ» ُُقُلوَب ُالَخداِيُعُُإنَّ ُالُمنىَُوَسَتغِلُقَها َُوَتْرَهُنَها ُاَلْطماُع َها هاى جاهالن را دل 1؛َسَتفزُّ

ها و  گیرد و خدعه گرو خویش مىدر آورد و آرزوها آن را  ها به حرکت در مى طمع

  «.سازد مىها آن را به خود مربوط  نیرنگ

 تقليد کورکورانه. 2

بار هاى زیان از لغزش ،هاى باطل ها یا اندیشه جریان، پیروى و تبعیت ناآگاهانه از افراد

 یعنى پیروى فرد غیر متخصص و رجوع فرد ،تقلید به شکل صحیحش. دارى استدین

لید . تقاز لوازم رشد و تکامل است و نکوهیده نیست، ناآگاه به افراد خبره و آگاه

عالقه مفرط به ، تعصب، زدگى شخصیت، از عدم بلوغ فکرى ،جاهالنه کورکورانه یا

پرتو همین  در ،پافشارى بر عقاید باطل و رسوم ناپسند. شود نیاکان و لجاجت ناشى مى

 فرماید: قرآن کریم مى. شود از نسلى به نسل دیگر منتقل مى ،تقلید

ن»
َ
ِبُعواَُماُأ ْيَطاُنَُيْدُعوُهْمَُُُُزَلُالّلهَوِإَذاُِقيَلَُلُهْمُاتَّ َوَلْوَُكاَنُالشَّ

َ
ِبُعَُماَُوَجْدَناَُعَلْيِهُآَباَءَناُأ َقاُلواَُبْلَُنتَّ

ِعيِرُ  ،پیروى کنید ،آنچه را که خدا نازل کرده :و چون به آنان گفته شود 2؛ِإَلىَُعَذاِبُالسَّ

چند آیا هر .کنیم پیروى مى ،ایم یافتهرا بر آن مان  آنچه که پدراناز بلکه  [نه] :گویند مى

 «[کنند؟باز هم کورکورانه تقلید می]، شیطان آنان را به سوى عذاب سوزان فرا خواند

را در برابر خطا  وسادگى اگذارد و به هویتى براى انسان باقى نمى ،تقلید ناآگاهانه

آنجا که  ؛داند مىها را مبتال به چنین آفتى  قرآن کریم همه امت. نماید پذیر مى آسیب

اَُوَجْدَناُآَباَءَناَُعَلى» فرماید: مى َُقاَلُُمْتَرُفوَهاُِإنَّ َيٍةُِمْنَُنِذيٍرُِإلَّ ْرَسْلَناُِمْنَُقْبِلَكُِفيَُقْر
َ
َُوَكَذِلَكَُماُأ

ُُمْقَتُدوَنُ اَُعَلىُآَثاِرِهْم َُوِإنَّ ٍة مَّ
ُ
اى  در هیچ شهرى پیش از تو هشداردهنده ،و بدین گونه 3؛أ

 [و راهى]ما پدران خود را بر آیینى  :گذرانان آن گفتندمگر آنکه خوش ؛نفرستادیم

 .«ریماسپمی ایم و ما از پى ایشان راه یافته

                                                
 .23، ص 1 ق، ج1401، الطبعة الرابعةاکبر غفاری، بیروت: دار التعارف، تحقیق علیالکافی، کلینی، محمد بن یعقوب، . 1

 .21لقمان، آیه . سوره 2
 .23زخرف، آیه . سوره 3
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 هاى ناروا از دین برداشت. 3

 یکى دیگر از عوامل گریز از دین ،هاى مغرضانه معرفى نادرست دین و ارائه تحلیل

، زیارت، شفاعت، توسل، انتظار فرج، زهد، صبر، تفسیرهاى ناروا از قضا و قدر. است

 جا. اینهاى دینى است دستاویزى براى فرار از برخى آموزه ،جبر و اختیار و مانند آن

ست که ضرورت دریافت دین از مبادى صحیح و رجوع به متخصصان آگاه رخ ا

و  طلبند ردپسند مىمطالب خِ ،دارىدین مردم در شرایط فعلى از دین و. نماید مى

باورهاى خود را مستحکم  ،منطقى جعلیات و مطالب غیر، توانند با تکیه بر خرافات نمى

 . کنند

ُ»فرماید:  مى رسول خدا ُالِفْقهَُشْىُُِلُكلِّ ُالّديِن ُِعماُد َُو ُِعماٌد ستونى  ،براى هر چیز 1؛ٍء

الّديُنُواِسٌعَُولِكّنُ» فرماید: ىنیز م باقرامام  «.است و ستون دین نیز فقه و آگاهى است
ُقواَُعلىَُاْنُفِسِهمُِمْنُِجهاَلِتِهم اما خوارج از روى نادانى  ؛گسترده است ،دین 2؛الَخواِرُجَُضيَّ

 .«بر خود سخت گرفتند

م ، وظیفه مهتبیین صحیح مفاهیم دینى و زدودن دین از خرافات و مطالب مجعول

هاى  افرادى به انگیزه، در طول تاریخ ،متأسفانه. ینى استمسلمانان و اندیشمندان د

نقل  .مختلف اقدام به وضع احادیث و جاى دادن آن در بین منابع اسالمى نمودند

تواند وارد این  و هر کسى نمىاست  یمند تواندانایی و نیازمند ، حدیث و بیان مراد آن

 . بپردازندباره دین به اظهار نظرهاى کارشناسانه  عرصه شده و در

 دارانبرخي دین. انحراف 4

از  ،و مالحظه اعمال ناپسند آنان دروغینداران از مشاهده و معاشرت با دیننیز برخى 

 ،گرایش بیشتر مردم به دین. گذارند دین گریزان شده و عملکرد آنان را به پاى دین مى

آنکه متأثر از  مردم پیش از. بر اثر عمل و سیره دانشمندان و وابستگان به دین است

تحت تأثیر منش و اخالق رهبران دینى ، دارى باشندباره لزوم دین مباحث استداللى در

ُِبَتْعليِمُ»فرماید:  مى امام على. خود هستند َُيْبَدَء َُاْن َُعَلْيِه ُِاماما  ُِللّناِس َُنْفَسُه َُنَصَب َمْن

                                                
  .216 ، ص1 ، جق1405، المکتبة االسالميةتهران: ، األنوارمجلسی، محمدباقر، بحار . 1
 .405 ، ص1 ، جپیشینالکافی، . کلینی، 2
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ُبُِ ديُبُه
ْ
َُتأ َُوْلَيُكْن َُغْيِرِه َُتْعِليِم َُقْبَل ُِبِلساِنِهَُنْفِسِه َُتأديِبِه َُقْبَل کسى که خود را پیشواى  1؛سيَرِتِه

قبل از تعلیم دیگران اقدام کند و باید  ،ابتدا به آموزش خویش دبای ،دهد دیگران قرار مى

  «.قبل از آموزش با زبان باشد ،تربیت او به وسیله عمل و سیره خودش

تربیت خانواده و به سپس  ده ودعوت نمو قرآن کریم ابتدا به اصالح نفس ،از این رو

 :نماید مىتوصیه فرزندان 

اُسَُواْلِحَجاَرةُُ» ُالنَّ َُوُقوُدَها َُنارا ْهِليُكْم
َ
َُوأ نُفَسُكْم

َ
ُأ ُُقوا ِذيَنُآَمُنوا ُالَّ َها يُّ

َ
ُأ اى کسانى که ایمان  2؛َيا

حفظ   ،ستا هانگستان را از آتشى که سوخت آن مردم و خودتان و کسان ،اید آورده

 « .کنید

پاداش  عمل نادرست یا صحیح را مستحق دو عذاب یا، قرآن کریم در مورد زنان پیامبر

تأثیر اجتماعى دارد و عملکردشان مورد توجه خاص و  ،زیرا گناه و ثواب آنان ؛داند مى

، به یکى از وابستگان خود به نام شقرانى که گرفتار خمر بود امام صادق. عام است

 فرمود:

ُاُِ» ُياُُشقرانى! ُالَقبيَحُِمْنُُكلِّ َُانَّ َُو ُِمْنَكَُاْحَسٌنُِبَمكاِنَكُِمّنا ُه ُإنَّ َُو َُحَسٌن َُاَحٍد ُالَحَسَنُِمْنُُكلِّ نَّ
ُهُِمْنَكَُاْقَبُحُِبَمكاِنَكُِمّنا اما  ؛اى شقرانى! اعمال نیک از هر کسى نیک است 3؛َاَحٍدَُقبيٌحَُوَُانَّ

ه ما هستى و کارهاى ناپسند نیز از هر زیرا منسوب ب ؛نیکوتر از دیگران است ،از تو

 «.زیرا به ما نسبت دارى؛ بدتر است ،تو بد است و از ،کسى

شباهت عمل خویش را به اهل بیت  بایدو شیعیان نیز  پیروان مکتب اهل بیت 

موجب  شکنى دورى گزینند تااز قانونو  حفظ کنند تا در میان مسلمانان شاخص باشند

 . بدبینى دیگران نشوند

ىُاَلماَنَةُ» فرمود:امام صادق  َُادَّ ُالَحديَثَُو َُصَدَق َُو َُوِرَعُفىُديِنِه ُِاذا ُالَرُجَلُِمْنُكْم َفإنَّ
ُروَرُ ُالسُّ ُِمْنُه َُعَلىٌّ َُيْدُخُل َُو نىُذِلَك َُفَيُسرُّ َُجْعَفِرىٌّ ُهذا ُالناِسُقيَل َُمَع ُُخْلَقُه به همانا  4؛َوَحُسَن

دارى و صادق بوده و امانت، در گفتار و ه باشدورع داشت، کسى از شما که در دین

                                                
 .73، حکمت تا، بیدار الهجرةقم: نهج البالغه، . صبحی صالح، 1

 .6آیه تحریم، . سوره 2

 .708، ص 1 سسه انتشارات فراهانی، جؤ، مسفينة البحار و مدینة الحکم و اآلثارقمی، شیخ عباس، . 3
 .389، ص 8 ق، ج 1416، ل البيت، الطبعة الثالثةآموسسة حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم: . 4
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باعث شادى من  امر، این. جعفرى است ،این :شود گفته مى، دخلقى با مردم نمایخوش
  «.شود مى

همسران ، حتى در میان فرزندان ؛را مبرّا از عیوب دانست داراندین توان همه البته نمى 

 ،با این همه. اند لجوج وجود داشتهافراد نا صالح و ، و اصحاب انبیا و ائمه معصوم
داران منافق جدا نمود و با ذکر دامن دین را از عملکرد دین، باید با آگاهى دادن به مردم

و عملکرد برخى  و تفکیک بین اسالم لزوم تأسّى به قرآن و معصومان، شواهد

 :یدفرما مى قرآن کریم در مورد فرزند نوح کهچنان یادآور شد؛نماها را  مسلمان

َُصاِلٍحُ» َُغْيُر َُعَمٌل ُه ُِإنَّ ْهِلَك
َ
ُأ َُلْيَسُِمْن ُه  [داراى]او  .از کسان تو نیست ،او در حقیقت 1؛ِإنَّ

 «.کردارى ناشایسته است

 گریزى مسئوليت. 5

یکى از عواملى است که  ،طلبى و آزادى بدون قید و شرط راحت، بندوبارى میل به بى
پذیر  موجودى مسئولیت، انسان. کشاند و به الحاد مى نموده دارى دورها را از دینانسان

الزمه . تفاوت باشد دین بىو  جامعه، خود، تواند در برابر خالق است و نمى
قرآن کریم . ستا پذیرش دستورات دینى و تقیّد به بایدها و نبایدها ،پذیرى مسئولیت

 کند: اى کوتاه و گویا بیان مى این حقیقت را در آیه

ي»  اَنَُيْوُمُاْلِقَياَمةَُِبْلُُيِر يَّ
َ
ُلُأ

َ
َماَمُهَُيْسأ

َ
گریز از مسئولیت و میل به آزادى  2؛«ُدُاْلِءنَساُنُِلَيْفُجَرُأ

 .کشد افراد را به انکار معاد مى ،محض
هم  اى که مصالح مسلمانان را برآزادى ؛ها آزادى مشروط قائل استبراى انسان ،اسالم

 فرماید: قرآن کریم در مورد پذیرش دین مى. نسازددار نزند و آزادى دیگران را خدشه

اَسُحتىُيَُ» ْنَتُُتْكِرُهُالنَّ
َ
َفأ
َ
ُهْمَُجِميعاُأ َكَُلَمَنَُمْنُِفيُاْْلَْرِضُُكلُّ بُّ و  3؛نينُِمُِؤواُمُُونُُكَُُوَلْوَُشاَءَُر

 .آوردند همه آنها ایمان مى ،هر که در زمین است قطعاً ،خواست اگر پروردگار تو مى
 .«کنى که بگروند مردم را ناگزیر مى پس آیا تو

ُالّله» :هفرمود رسول خدا  «.شود خداوند از روى جبر پرستش نمى 4؛لُُيطاُعَُجْبراُ ُُُِانَّ

                                                
 .46هود، آیه . سوره 1

 .6و  5قیامت، آیه . سوره 2
 .99آیه یونس، . سوره 3
 .142، ص 77 ، جپیشین، األنوارمجلسی، محمدباقر، بحار . 4



 87 ■گریزي   هاي دین علل و ریشه

ط یاز آزادى سوء استفاده نموده و آن را بدون پذیرش شرا ،افراد گنهکار و بدکار

آزادى ، چرا که دین ؛شود مىفرار از دین و انکار آن ، نتیجه این بینش غلط. نداخواهان

گریزى را ناشى  رانى و دینقرآن کریم این هوس. را به دلیل عقلى محدود نموده است

 داند: کردار زشت و آلودگى به گناه مى از

ُبواُِبآَياِتُالّله» ْنَُكذَّ
َ
وَءىُأ َساُءواُالسُّ

َ
ِذيَنُأ ُالَّ َُكاَنَُعاِقَبَة اه فرجام آنگ 1؛َوَكاُنواُِبَهاُيستهزئونُُُُثمَّ

که آیات خدا را تکذیب کردند و آنها را  [چرا] ؛بدتر بود [بسى]، کسانى که بدى کردند

 .«گرفتند به ریشخند مى

 آرزوهاى طوالنى. 6

مطمئن  و مشتاقرشد و حرکت در انسان است و او را نسبت به آینده  أمنش ،امید و آرزو

 تحمل به آرزوى داشتن فرزندى صالح و خوب، دوران باردارى را ،سازد. یک مادر مى

جان  به امید برداشت محصول خوب، رنج کاشت و آبیارى را به ،کند. یک کشاورز مى

پذیرد.  مى هاى الزم، سختى سفر و تحصیل رابه امید کسب مهارت ،خرد و یک دانشجو مى

گرى نیز نخواهد بود. این میل نیز مانند ن ها نباشد، تدبیر و آیندهاگر روزى آرزو در انسان

نیافتنى گردد،  چنانچه از حد بگذرد و تبدیل به آرزوهاى بلند و دست ،همه امیال درونى

على ،مؤمنان دارد. امیر خطرناک است و افراد را از پذیرش حق و مسئولیت باز مى

 فرماید:  بینى را متذکر شده و مى خطر آرزوهاى آمیخته با خیال و دور از واقع

«ُ َُعِنُالَحِقّ باُعُالَهوىَُفَيُصدُّ ااِتّ َُاْخَوَفُماَُاخاُفَُعَلْيُكمُِاْثنان:ُِاْتباُعُالَهوىَُوُُطوُلُاَلَمِل،َُفامَّ ِانَّ
دو چیز  ،ترسم ترین چیزى که از آن بر شما مى خطرناک 2؛َوَُاّماُُطوُلُاَلَمِلَُفُيْنِسىُالَخَرةَُ

دارد و  از حق باز مى ،اما پیروى از هوا. است: پیروى از هواى نفس و آرزوهاى دراز

  «.سپارد آخرت را به فراموشى مى ،آرزوهاى دراز

یک  آیا ما با شما نبودیم؟ مگر در :زنند در پاسخ منافقان که فریاد مى ،مؤمنان در قیامت

ا شد؟ چرا ما دچار عذاب شدیم و کردیم؟ چرا صفوف ما از هم جد جامعه زندگى نمى

اما آرزوهاى دور و دراز شما  ؛با هم بودیم گویند: شما به سوى رحمت الهى رفتید؟ مى
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تان فرا رسید و دچار مرگاینکه پرده بر خرد و اندیشه شما افکند تا  و را فریب داد

 . عذاب گشتید

َلْمَُنُكْنَُمَعُكْمَُقاُلواَُبَلىَُولَُ» 
َ
ُُيَناُدوَنُهْمُأ َماِنىُّ ْتُكْمُاْْلَ ْصُتْمَُواْرَتْبُتْمَُوَغرَّ ْنُفَسُكْمَُوَتَربَّ

َ
ُكْمَُفَتْنُتْمُأ ِكنَّ

ُالّله ْمُر
َ
ُأ ىَُجاَء ُِبالّلهَُُُحتَّ ُكْم آیا ما با شما  :دهند مى آنان را ندا در [دو رویان] 1؛اْلَغُروُرَُُُُوَغرَّ

ندید و امروز و فردا کردید و ولى شما خودتان را در بال افک آری؛ :گویند مى ؟نبودیم

مغرورکننده شما  [شیطان]تا فرمان خدا آمد و  فریب دادتردید آوردید و آرزوها شما را 

 .«را در باره خدا بفریفت

 هواپرستى. 7

نقش  ،هاى نفسانى پیروى از خواهش. به معناى تمایل نفس به شهوات است ا،هو

از درک حقیقت عاجز  ،هواپرستان. مؤثرى در گریز از معنویت و رویکرد به باطل دارد

شان و بر قلب و گوش است کور ،چشم دل این افراد. بوده و قدرت تشخیص ندارند

 . هر خورده استمُ

ُالّله» ُه َضلَّ
َ
َُوأ َُهَواُه ُِإَلَهُه َخَذ ُاتَّ َُمْن ْيَت

َ
َفَرأ
َ
ُُُُأ َُوَخَتَم َُعَلىَُبَصِرِهَُعَلىُِعْلٍم َُوَجَعَل َُوَقْلِبِه َعَلىَُسْمِعِه

َُفَمْنَُيْهِديِهُِمْنَُبْعِدُالّله ُروَنُُُُِغَشاَوة  َفََلَُتَذكَّ
َ
آیا دیدى کسى را که هوس خویش را  ،پس 2؛أ

هر زده معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مُ

آیا  ؟خواهد کرد  آیا پس از خدا چه کسى او را هدایت ؟اده استاش پرده نه و بر دیده

 «؟گیرید پند نمى

ُِفيُ» فرماید: مى خطاب به حضرت داود ،در جاى دیگر َُخِليَفة  َُجَعْلَناَك ا ُِإنَّ َُداُووُد َيا
َكَُعْنُ ِبِعُاْلَهَوىَُفُيِضلَّ َُوَلَتتَّ اِسُِباْلَحقِّ ما تو را  !اى داوود 3؛َسِبيِلُالّلهاْْلَْرِضَُفاْحُكْمَُبْيَنُالنَّ

میان مردم به حق داورى کن و زنهار از  ،پس .گردانیدیم [و جانشین]خلیفه  ،در زمین

 «   .هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند

چه باشد. و کر و کور شدن انسان میعامل گمراهى از راه خدا  ،پیروى از هواى نفس

 ؛دارى خارج شدندسقوط نموده و از جَرگه دین، این تبعیتهت جبسیار افرادى که به 
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زبیر و افرادى که به واسطه حاکمیت هواى ، طلحه، برصیصاى عابد، بلعم باعور :مانند

َمْنَُاطاَعَُهواُهُ» فرماید:افراد میگونه باره این  در على. دنیا فروختنده دین را ب ،نفس
  «.آخرت را به دنیا فروخت ،پیروى هواى نفس کردکسى  هر 1؛باَعُاِخَرَتُهُِبُدنياهُُ

 نشانه شجاعت و ،حاکمیت بر هواى نفس ،بینیم در منابع روایى ما ست که مىا اینجا

َُغَلَبُ» فرماید: مى تا آنجا که رسول خدااست: قوت شمرده شده  َُمْن ُالّناِس َاْشَجُع
  «.کسى است که بر هواى نفس خود غلبه کند ،ترین مردمشجاع 2؛َهواهُُ

 بابدوستان نا. 8

 با و کنار مردم زندگى کند ماعى است و دوست دارد در جامعه وموجودى اجت ،انسان

همدم تنهایى ، دوست. یک هنر است ،یابى دوست. آنان انس بگیرد و رابطه برقرار نماید

از این . ستا هاه در گرفتاریگا رسان و تکیه ارىی بازوى، شریک غم و شادى، انسان

 فرماید: مىعلى. یک هنر است ،نگهدارى دوست و حفظ پیوندهارو، 

ُِبِهُ» َُظَفَر َُمْن َع َُضيَّ َُمْن ُِمنُه ُأْعَجُز َُو ُاْكِتساِبُاِلْخواِن َُعْن َُعَجَز ُالّناِسَُمْن ترین  ناتوان 3؛َاْعَجُز

کسى است که دوستان  ،تر از او یابى ناتوان باشد و ناتوان کسى است که از دوست ،مردم

  «.یافته را از دست بدهد

الَمْرُءَُعلىُ» اند: تا آنجا که گفته ؛تأثیرپذیرى افراد از رفتار و منش دوستان فراوان است 
َُخْليِلِهُ صحراى برخى دوزخیان در « .بر آیین و کیش دوست خود است ،انسان 4؛ِديِن

ُُفََلناُ» گویند: محشر متوجه خطر دوست نامناسب شده و مى ِخْذ تَّ
َ
ُأ َُلْم َُلْيَتِني ْيَلِتي َُو َيا

 5«.گرفتم؛ وای برمن! ای کاش فالنی را دوست نمیَخِليَلُ 
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دین و دنیاى انسان را تباه ، دین و فاسد بى، مباالت مصاحبت و همراهى با افراد بى

ُصحَبُةُ» فرماید: مى امام على. کشاند ابودى و هالکت مىکند و انسان را به ورطه ن مى
رَُّ   «.شود باعث کسب شر مى ،دوستى با اشرار 1؛اْلشراِرَُتكِسُبُالشَّ

َُاصاَبَكُ» :هفرمود رسول خدا َُعْطِرِه َُلمُُيْعِطكُِمْن ُِاْن ُالَعّطاِر، َُمَثُل ُالَجليِسُالصاِلِح َمَثُل
ُ ََ ُالَجليِس َُوَمَثُل يِحِه ُر َُلْمُِمْن ُِاْن ُالقيِن، َُمَثُل يِحِهُُالُسوِء ُر ُِمْن َُاصاَبَك َُثوَبَك مَثَل  2؛ُيحِرق

بوى خوشش  از ،اگر از عطر خودش هم به تو ندهد ؛مثل عطّار است ،همنشین شایسته

 ،لباس تو را نسوزاند اگر ؛مانند کوره آهنگرى است ،رسد و مثل همنشین بد به تو مى

 .« رسد ولى بوى کوره به تو مى

 تعصب و لجاجت. 9

 هایى است که عضالت را به ها و عصب در اصل به معناى پى ،«عصب»تعصب از ماده 

 شدت و، در اینجا مراد از تعصب. کند یکدیگر وصل نموده و فرمان مغز را دریافت مى

باره چیزى و عدم  منطقى و ناروا در لجاجت نیز به معناى اصرار غیر. استحکام است

نیز جهل و نادانى  سرچشمه آنها. الزم و ملزوم یکدیگرند ،این دو .انصراف از آن است

دارد و  افراد را از درک حقیقت و رسیدن به واقعیات باز مى ،تعصب و لجاجت. است

 . گردد گریزى و انکار دین مى منجر به مسئولیت ،نهایت در

َُوَجَعْلنَُ» فرماید: قرآن کریم مى ُِإَلْيَك َُيْسَتِمُع َُمْن َُوِفيَُوِمْنُهْم َُيْفَقُهوُه ْن
َ
ُأ ة  ِكنَّ

َ
ُأ ُُقُلوِبِهْم َُعَلى ا

ِذيَنَُكَفُ ىُِإَذاَُجاُءوَكُُيَجاِدُلوَنَكَُيُقوُلُالَّ ُآَيٍةَُلُُيْؤِمُنواُِبَهاَُحتَّ ُآَذاِنِهْمَُوْقراَُوِإْنَُيَرْواُُكلَّ ُرواُِإْنَُهَذاُِإلَّ
ِليَن. َساِطيُرُاْْلَوَّ

َ
  3«أ

ولید بن ، ابوسفیان :گروهى از مشرکان قریش مانند است:در شأن نزول این آیه آمده 

سپس . آمدند و به سخنان او گوش فرا دادند خدمت رسول خدا ،مغیره و ابوجهل

ولى  ؛دانم گوید؟ او گفت: نمى گفتند: محمد چه مى رو به نضر بن حارث نمودند و
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. کند ا تکرار مىهاى پیشینیان ر همان افسانه دهد و هاى خود را تکان مىبینم لب مى

 1.بینم را حق نمى سپس ابوسفیان گفت: برخى از سخنان او

َُيْعِرُفوَنُ» فرماید: قرآن کریم مى. شناختند را کامالً مى پیامبر، یهودیان َُكَما َيْعِرُفوَنِه
ْبَناَئُهم

َ
از روى حجت الهی اما ؛ «.شناختند رسول خدا را مى ،مانند فرزندان خود 2؛أ

اَُجاَئُهْمَُماَُعَرُفواَُكَفُرواَُبِهُ» کردند: کار مىتعصب و لجالت ان   3«.َفَلمَّ

هاى خود  در جنگ ،در تفسیر این آیه آمده است: قوم یهود قبل از آمدن پیامبر اکرم

کردند و خدا هم آنان را  دادند و درخواست کمک مى خدا را به او و کتابش سوگند مى

 ،است چون دیدند او از نسل اسماعیل ،اما بعد از بعثت آن حضرت ؛کرد یارى مى

 4.دنرسالتش را بپذیرکه تعصب مانع شد 

ُِمنُُعُنِقِهُ»فرماید:  مىامام صادق ُاْليماِن ُِرْبَق َُخَلع َُفَقد َُلُه َب ُُتعصُّ َُاْو َب َُتَعصَّ  هر 5؛َمْن

گردنش پاره  او ریسمان ایمان را از، کسى اهل تعصب باشد یا براى او تعصب نمایند

 .« استنموده 

 فقر و تنگدستى. 10

دارى منجر مستقیم به تضعیف باورها و سستى در دین یکى از عواملى که به طور غیر

کفر و ، دینى ساز بىروایات بسیارى فقر مالى را زمینه. فقر و تهیدستى است، شود مى

و از فقر و کفر در کنار هم به خدا پناه برده  پیامبر اکرم. داند فسادهاى اخالقى مى

ُِاّنىَُاُعوُذُِبَكُِمَنُالُكْفِرَُوُالَفْقِرُ»فرمود:  مى  6«.ألّلُهمَّ

                                                
 . 337، ص 1 ش، ج1377شیرازی، ناصر، پیام قرآن، قم: چاپخانه جامعه مدرسین، چاپ چهارم، مکارم  .1

  .20انعام، آیه . سوره 2
 .89بقره، آیه سوره . 3

 ، چاپ سوم،تهران: انتشارات ناصر خسرو ،مقدمه محمدجواد بالغیمجمع البیان،  ،فضل بن حسن ،. طبرسی4
 .310، ص 1 جش، 1372

 .308 ، ص2 ج پیشین، ،الکافی. کلینی، 5
 .16687، ش پیشینکنز العمال، . هندی، 6



 ق 1435الحرام و صفرالمظفر توشه راهیان نور؛ ویژه محرم ره ■ 92

ُِبالّله» فرماید: در بیان دیگرى مىو  َُُُُاُعوُذ ُالدَّ َُو ُالُكْفِر ُالّلهِمَن َُرُسوَل ُيا ُقيَل ُُُُْيِن ُالدَّ يَنَُاَتْعِدُل
اى رسول خدا! آیا قرض گفته شد: . برم از کفر و بدهى به خدا پناه مى 1؛ِبالُكفِر؟قاَلَُنَعْمُ

  «.دانى؟ فرمود: آرى برابر مى را با کفر

 :را چنین ترسیم نموده استدینی فقر و بیرابطه  نامؤمن میرا

ُِاّنىَُاخاُفَُعَلْيَكُالَفْقَرَُفاْسَتِعذُِبالّله» ُالَفْقَرَُمْنَقصُةُِللّديِن،ُُمْدِهَشٌةُِللَعقِل،ُداِعَيٌةُُُُياُُبَنىَّ ِمنُهَُفإنَّ
زیرا فقر دین را  ؛از فقر به خدا پناه ببر ،پس .فرزندم! من بر تو از فقر هراسانم 2؛لَمْقِتُلُِ

  «.کند کند و دشمنى ایجاد مى عقل را سرگردان مى، زداید مى

چه  ها که ریشه مالى دارد و چه انحراف ،پذیرد ها که به واسطه فقر صورت مىچه جرم

. موجب آن گردیده است ،هاى مالى بنیان ها که ضعفِ کشى ها و آدم فسادها و سرقت

رد افراد را از حتى هوش و خِ و مرگ اکبر خوانده شده است ،ست که فقرا اینجا

ِتِهُ» فرماید: مى حضرت على. کند عملکرد ناتوان مى  ،فقر 3؛الَفْقُرُُيخِرُسُالَفِطَنَُعْنُُحجَّ

  «.کند انسان باهوش و زیرک را از بیان حجت گنگ مى

همگان به قناعت  ،اگر ناشى از اسراف و تبذیر است. یابى شودباید در جامعه ریشهفقر 

اگر ناشى از بیکارى . اعتدال باشد ویهاى حکومتى به س ریزىتوصیه شده و برنامه

با آن  ،پرورى ریشه آن است چنانچه تنبلى و تن. زمینه کسب و کار فراهم گردد ،است

. تر است وظیفه ثروتمندان و صاحبان مال سنگین، البته در جامعه فقیر. مبارزه شود

 فرماید: مىحضرت على

ُالّله» ُُُُِانَّ َُغِنىٌّ َُمَنَع ُِبما َُفقيٌرِاّل ُجاَع َُفما ُالُفَقراِء َُاْقواَت ُاَلْغنياِء َُاْمواِل ُفى َُفَرَض  4؛ُسْبحاَنُه

فقیرى که  ره. دستان را قرار داده استروزى تنگ ،مندانخداوند سبحان در اموال ثروت

 .« اش در امتناع ثروتمندان است ریشه ،گرسنه بماند

داری است و چه بسیار ما، ثروت حقیقی برخورداری از ایمان و دین پیشوایاناز نگاه 

یکى از یاران امام  مندی که فقیر است.است و چه بسا ثروتمند  فقیری که ثروت

                                                
، 2 ق، ج1408، الطبعة االولییاء التراث، حع، بیروت: دار ائقمی، محمد بن علی بن الحسین بن بابویه، علل الشرا. 1

 .528ص 

 .311، خطبه پیشیننهج البالغه، . 2
 .3همان، خطبه . 3
 .320همان، خطبه . 4
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و مدتى گذشت  .رسید مى همیشه خدمت امام صادقکه گوید: مردى بود صادق

 بر امام ،شناخت یکى از دوستانش که او را مى .به حج نیامد تا خدمت امام برسد

. تواند بیاید نمى، دستش تنگ است :عرض کرد، حضرت از حال او جویا شد .وارد شد

ُتُُكَُ»: پاسخ دادامام فرمود: دین او چگونه است؟  ُِحُما طور که شما دوست   همان ؛بُّ

ُُُُُهَوَُوُالّله»ام فرمود: ام .«دارید  1«.مند استثروت ! اوبه خدا سوگند ؛الَغِنىُّ
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