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آسیبشناسی هواداران شخصیتها در مسأله حق و باطل

ا *
محمدعلینی 
ک

مقدمه

پیروی از حق و حقطلبی در آموزههای دینی همواره مورد تأکید قرار گرفته و از شخصهیتگرایی و
فردمحوری نهی شده است .با این حال در طهول تهاری نمونهههای فراوانهی از شخصهیتگرایی
وجود دارد که پیامدهای ناگواری را به همراه داشته است .در بررسی علل و عهواملی کهه موجهب
شده شخصیتگرایی و فردمحوری به جای حقگرایی و حهقطلبی مطهرح شهود ،بهه دو دسهته از
آسیبها میتوان اشاره کرد .برخی آسیبها متعلق به شخصیت است .این دسته از آسهیبها کهه
موجب فسهاد و تخریهب شخصهیت میشهود ،یها ناشهی از منفعهتطلبی و یها بهرای دور کهردن
ضررهای دنیوی و مادی از خود است .چنین کارهایی موجب غرور و تکبر در وجهود شخصهیت
میشود و او را از درون فاسد میکند .دسته دیگر از آسیبهایی که موجب جایگزینی فردمحوری
و شخصههیتمحوری بههه جههای حقمحههوری میشههود ،مربههوط بههه هههواداران و طرفههداران
شخصیتهاست .آسیبهای متعهددی شهامل طرفهداران و ههواداران میشهود کهه مهمتهرین آن
عبارتند از :تملق و چاپلوسی ،لجاجت و تعصب ،ناآگاهی و ک اندیشی.
الف .نکوهش شخصيتگرایی هواداران

اگر چه الگو گرفتن از شخصیتهای مثبت و منطبق با معیارههای حهق ،امهری پسهندیده و مهورد
وفاق عقل و منطق است و میتواند تأ یر بسیاری در موفقیت و سعادت فردی و پیشرفت و توسهعه
جامعه شود ،ولی میتواند موجب وارد شدن تدمات و لطمههای سهنگینی بهه فهرد و جامعهه در
جایگزین شدن شخصیتمحوری به جای حقمحوری شود .یکی از اموری کهه قهرآن بهه عنهوان
* داندآموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری دینپژوهی.

  278رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

منشأ خطاها ،لغزشها و اندیشههای باطل و بیریشه معرفی میکند ،پیروی از شخصیتهاسهت
َ ُ
که به عنوان بزرگان و اکابر شناخته میشوند و قرآن با عنوان «کبراء» از آن یاد کرده اسهتَ « :و قالوا
َ َِّ َ َِّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُِّ َ َِّ َ
الس ِذبيال؛ 1ههواداران و پیهروان گوینهد :پروردگهارا ،مها
ربنا ِإنا أطعنا سادتنا وكبراءنذا فأضذلونا
سرکردگان و بزرگانمان را اطاعت کردیم و آنان ما را گمراه کردند» .امام علی نیز فرموده اسهت:
ِ
« َأ ََلِ َفالحذَ رِالحذَ ر ِِمْ َِطاع ِ ِساي ِاتكُمِوِكُب ِ
ِح َسل ِب ِهم َِوِ َت َْف ُوعلواِ َفلو َقِ
اِعلْ َ
لْو َ
لْائكُمِالولذ َ
َ َ َ
َ َ َ َ
َ َ َ
يِْ َتكَبو ُ
َن َس ِب ِهمِ؛ 2آگاه باشید و بپرهیزید از اطاعت و سران و سروران خود ،آنان که بهه گهوهر خهود بزرگهی
فروختند و نسب خود را برتر نهادند».
در هر جامعههای ،بعضهی از افهراد نهوعی برجسهتگی خاتهی دارنهد .بعضهی از نظهر سیاسهت
برجستگی پیدا میکنند و قهرمان سیاسی میشوند .برخی قهرمان علمی هستند .گروهی قهرمهان
ورزشی هستند .دستهای قهرمان هنری هستند .این افراد ،قهرمانان اجتمهاعی هسهتند کهه از نظهر
دیگران قهرمان و بزرگ میآیند .گروههای مرجع ،گروههایی هستند که شخ در ارزیابی اعمهال
خود به آنها نگاه میکند و آنان را معیار رفتارش قرار میدهد .شخ بهرای ارزیهابی تواناییهها و
دستاوردهاید ،خود را با گروه مرجع مقایسه میکند .او میتواند بکوشد تها عضهو گهروه مرجهع
3
شود و یا تنها به تقلید رفتارهای اعضای گروه مرجع اکتفا کند.
اگر نخبگان و فرهیختگان بر اساس مهالک حهق و حقیقهت ،الگهوی افهراد قهرار گیرنهد؛ شهاهد
پیشرفت و اعتالی جامعه خواهیم بود ،اما اگر مالکهای ظاهری و تهوری مهد نظهر افهراد قهرار
گیرد و سلبریتیهایی مانند هنرپیشگان ،ورزشکاران ،مداحان ،دالالن و  ...به جهت درآمد بهاال و
یا وضعیت ظاهریشان ،مبنا و معیهار افهراد جامعهه و جوانهان قهرار گیرنهد و پیهروان و ههواداران،
نپرسیده و نسنجیده از آنان تقلید کننهد؛ شهاهد افهول و زوال ارزشههای حقیقهی خهواهیم بهود و
جامعه به سمت ظواهر و در نتیجه انحطاط سوق داده خواهد شد.
آدمی به طور طبیعی از شخصیتهای بزرگ فقهط بهه دلیهل معهروف و نهامآور بودنشهان پیهروی
میکند ،نه به دلیل اینکه گفتار یا رفتارش منطبق بر حق و حقیقت است 4.این در حالی است کهه
 .1احزاآ.67 :
 .2محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح تبحی تالح؛ خطبه .192
 .3بروس کوئن؛ درآمدی به جامعهشیاسی؛ ص .116
 .4مرتضی مطهری؛ خدا در زندگی انسان؛ ص .74
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پیروی چشم و گوش بسته از افراد در مسائل بزرگ و اساسی ،بدون تحقیق و جستجو درباره حهق
بودن یا نبودن عملکرد آنها ،امری مذموم است .خداوند این دنبالهروی را محکوم کهرده و فرمهوده
َْ
ْ َ َ َِّ َ ُِّ
َ َِّ َ َِّ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َِّ َ ْ
ذت ِب ِه ُذم اأ ْس َذب ُاب؛ 1آنگهاه کهه
استِ « :إذ ت َب َِّرأ ال ِِين ات ِب ُعوا ِمن ال ِِين اتبعوا ورأوا العذِاب وتقطع
پیشوایان از پیروان بیزاری جویند ،در حهالی کهه عهذاآ را میبیننهد و پیونهدهای میانشهان قطهع
َ َ َ َِّ َ
ين َِّات َب ُعوا َل ْ
ذو
میشود» .این پیروان بعد از بیزاری از شخصیتها و پیشوایان ،میگویند« :و قال ال ِِ
َِّ
ََ َ ْ
َ َ
أ َِّن َلنا َك َِّرة فن َت َب َِّرأ ِمن ُه ْم َك َما َت َب َِّر ُءوا ِمنا؛ 2ای کاش برای ما بازگشتی بود تا همانگونه که آنهان از مها
بیزاری جستند ،ما نیز از آنان بیزاری میجستیم».
انسان دارای عقل و منطق ،میتواند عملکرد شخصیتها را با مالک حق و حقیقهت بسهنجد؛ از
این رو هیچ عذر و بهانهای برای پیروان و هواداران ،در پیروی و هواداری از شخصهیتها پذیرفتهه
نیست.
ب .شيوههای شخصيتسازی هواداران

روشها و شیوههایی از جانب هواداران و طرفداران شخصیتها به کار گرفته میشود تا بهه جهای
پیروی از حق و حقیقت ،با دنباله روی از افراد ،شخصیت سازی تورت گیرد .در این بخهد بهه
سه شیوه مهم شخصیتگرایی اشاره میگردد.
 .1تملق و چاپلوسی

لاءِ ِبل َأك َث َِْ
در تعریف آن میفرمایهد« :الثو َن ُ

چاپلوسی و تملق ،نوعی آفت زبانی است .امام علی
ِاَلس ِتح َق ِ
اق َِمََقِ؛ 3تعریف بید از استحقاق ،چاپلوسی است» .تملق یا چاپلوسهی ،خصهلتی
ِم َْ ِِ
ناپسند است که تاحب خود را بهه نهایهت ذلهت و خهواری میکشهاند .ایهن خصهلت ،حهالتی
برخاسته از ضعف نفس و نوعی اسارت روحهی انسهان اسهت کهه در برابهر شخصهیت تهورت
ِ ِ 4
ِ
ِ
لزِة؛
لِْالع و
میگیرد؛ چنانکه امام علی فرموده است« :كَث َْ ُةِال َثناء َِمََق َِيح ُد ُث و
ِالزه َدِوِيُدنىِم َ
بسیار ستاید کردن از افراد و شخصیتها ،چاپلوسی است که موجب تکبر میشود و شهخ را
از عههزت دور میکنههد» .در واقههع چاپلوسههی ،عههزت نفههس فههرد را از او میگیههرد و شههخ
 .1بقره.166 :
 .2بقره.167 :
 .3محمد بن حسین شرییف الرضی؛ نهجالبالغه؛ تصحیح تبحی تالح؛ حکمت .347
 .4علی بن محمد لیثی واسطی؛ عیون الحكم و المواعظ؛ ص .389
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ع

ستایدشونده را به غرور و تکبر واهی گرفتار میکند و به ادامه جرم و گناه دامن میزند.

چاپلوسی و تملهق ،موجهب فخرفروشهی و خهودبین شهدن ستایدشهوندگان ،و تأییهد و تشهویق
حتِ
لد َ
إذاِم َ
ستمکاران و خیانتکاران میشود .از همین روست که پیامبر اکرم فرموده اسهتَ « :
ِِِ
أخاكِف َِو ِ
ِالموسى؛ 1ههر گهاه بهرادرت را پهید رویهد بسهتایی،
رت
جه ِهِفكأنَ
ماِأمْ َ
َ
َ
ِعَىِحَقه ُ
َ
چنان است که تیو در گلوید نهادهای» .امام علی نیز فرموده است« :از من تعریف و تمجید
نکنید ،چون یا دروغ میگویید [که در این تورت مرتکب گناه کبیره شدهاید] یا راست میگوییهد
که من تنها در حد توان و وظیفهام کار انجام دادهام و نیازی به تعریف و تمجید ندارم».
یکی از تفات مذموم و مورد نکوهد در منابع دینی ،مهدح و نها و تعریهف و تمجیهد از افهراد و
شخصیت ها است .در تورتی که این عمل همراه با چاپلوسی و سخنان غلوآمیز همراه باشد ،بهر
قبح و زشتی آن افزوده می گردد .در گفتار و رفتار امام خمینهی مشهاهده مهی کنهیم کهه وی بها
تمجید و تملق برخورد می کهرد .پهس از انتخابهات نخسهتین دورۀ مجلهس شهورای اسهالمی در
خرداد  1359نمایندگان به دیدار امام رفته بودنهد .آقهای فخرالهدین حجهازی ،نماینهده اول مهردم
ْ َ
تهران در این دوره ،سخنرانی خود را با جملۀ «بابی أنت َو امی» آغاز کرد و بقیه محتوای سخنرانی
نیز در تجلیل از مقام واالی امام خمینی بود .نوبت سهخنرانی حضهرت امهام کهه رسهید ،همهان
نخست ،با ِگالیه شدید پاس ایشان را داد .به گونه ای که ناراحتی امام از چهره و تحبت هایشان
نمایان بود .لذا همان بدو سخنان خود ،فرمهود« :مهن خهوف ایهن را دارم کهه مطهالبی کهه آقهای
حجازی فرمودند درباره من ،باورم بیاید .من خوف این را دارم که با این فرمایشات ایشان و امثهال
ایشان برای من یک غرور و انحطاطی پید بیاید .من به خهدای تبهارک و تعهالی پنهاه مهی بهرم از
2.
غرور».
تملق و چاپلوسی به عنوان رذیله اخالقی ،گربیانگیر بسیاری از جوامع انسانی اسهت کهه موجهب
میشود سرنوشت اجتماعی مردم به سوی قهقرا و سهیر انحطهاطی پهید بهرود .در جهوامعی کهه
چاپلوسی و تملق به عنوان هنجار اجتماعی و فرهنگ عمومی جا افتاده باشد ،جهرأت و شههامت
از انسانها گرفته میشود و نفاق و دورویی حاکم میگردد .افراد متملهق و چهاپلوس بهه عپسهت و
مقام میرسند و انسانهای شجاع باید هزینههای گزافی را بپردازند و یا در حاشیه قرار بگیرند.
آسیب تملق و چاپلوسی به شخصیت افراد تا آنجاست که رسولخدا درباره هواداران متملقان
 .1عبدالحمید بن هبةالله ابن ابیالحدید؛ شرح نهجالبالغه؛ ج  ،18ص .256
 .2روح الله خمینی ،صحیفه امام؛ ج  ،12ص .343
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واِف ِِوج ِ
فرموده استَ « :فاحث ِ
وه ِه ُمِِالتُّ َْاب؛ 1به تورت چاپلوسان خهاک بپاشهید» .چاپلوسهی و
ُ
ُ ُ
مدح بیجا به خاطر آسیبی که به دو طرف و بهویژه شخصهیت ستایدشهونده میزنهد و موجهب
سقوط و تباهی وی میشود ،همواره در سخنان پیشوایان دین مورد نکوهد قرار گرفته است.
 .2لجاجت و تعصب

لجاجت در لغت ،به معنای پافشاری در انجام کاری است که مخالف میل طرف مقابهل باشهد.
در اتطالح نیز به اترار ورزیدن در کاری همراه با عناد که از انجهام آن نههی شهده اسهت ،گفتهه
میشود 3.در واقع لجاجت به معنای اترار بر چیزی است؛ بهگونهای که منطق و عقهل را زیهر پها
بگذارد.

2

لجاجممممت شممممکنداندیشمممم هارا  


کنممداز ممی و ممنهممدریشمم هارا 4


لجاجت موجب میشود تا فرد لجوج از حق گریزان ،و دنبالهرو شخصیتی شود کهه دارای کهید
شخصیت است .لجاجت ،از عوامل آسیبزا در جامعه است که بهه جهای حقمهداری ،موجهب
تروی شخصیتسازی میشود .تعصب طرفداری یا دشمنی بیمنطق و بید از حهد نسهبت بهه
شخ  ،گروه یا مسألهای است 5و ریشه آن از عصبیت است .عصبیت ،به معنی سهعی و تهالش
در حمایت خود یها چیهزی کهه بهه خهود نسهبت دارد و شهامل دیهن ،خویشهاوندان ،نزدیکهان و
همشهریها به گفتار و یا کردار میشهود .در واقهع عصهبیت را میتهوان بهه دو نهوع تقسهیم کهرد:
عصبیتی که حمایت آن به حق و بدون خروج از انصاف و بیارتکاآ خالف شرع است که بهه آن
غیرت گفته میشود و ستوده و پسندیده است .همچنین عصبیتی که حمایهت از آن الزم نیسهت و
یا در حمایت از حق و انصاف تجاوز میکند و حمایت از آن باطل است و مرتکب حرام شهرعی
میشود .اینگونه عصبیت ،تعصهب مهذموم و ناپسهند اسهت کهه از رذایهل قهوه غضهب شهمرده
میشود 6.بنابراین متعصب ،کسهی اسهت کهه نهه تنهها راه و اندیشهه خهود را درسهت و بیاشهتباه
میپندارد؛ بلکه از خویشان و خاندان و همگروهان و همحزبان خود ه اگر چه به ناحق ه حمایهت
 .1محمد بن علی تدوق؛ ُ
کتاب من الیحضره الفقیه؛ ج  ،4ص .381
 .2حسن مصطفوی؛ التحقیق فی کلمات القرآن الكریم؛ ج ،10ص .167
 .3حسین بن محمد راغب اتفهانی؛ المفردات فی غریب القرآن؛ ص .736
 .4سلیمان ابوالقاسمی؛ شعر نو؛ دفتر دوم.
 .5حسن انوری؛ فرهیگ فشرده سخن؛ ج  ،1ص .626
 .6احمد نراقی؛ معراج السعاده؛ ص .306
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میکند و از راه و روش آنان ،چون موافقان او هستند ،پشتیبانی میکند و همهواره جانهب بسهتگان
1
خانوادگی یا هممسلکان اجتماعی یا حزبی و مرامی خود را رعایت میکند.

واجنینمیکمار مونآشمامیاسمت 2

سختگیریووعصمی مامیاسمت  




در غالب احادیث و روایات ،عصبیت بر تعصب مذموم اطالق شده است .به همین جهت مهورد
نکوهد قرار گرفته است .از این روست کهه وقتهی از امهام سهجاد دربهاره چیسهتی عصهبیت
ِ
ِ
ِ َ
ِشْ َارِ َقو ِم ِهِ َخيْا ِِمْ ِِخي ِ
ارِ َقلو ٍمِ
پرسیدند ،فرمود« :اَل َع َص ِبيو ُ ِ َالوت َِيأثَ ُم َ
َ
ِعََي َه َ
اِصاحبُ َهاِأ َِي َْىِا وَلْ ُج ُ َ
يْ؛ 3عصبیتی که تاحب آن گنهکار است ،این است که کسی َبدان قوم خود را از نیکان قهوم
ن َخ ِْ َِ
ِ
لْي ٍل ِِملِْ
لهِح َبل ِملِْ َخ َ
دیگری بهتر بداند» .پیامبر اکرم نیز فرموده استَ « :مِْكا َ ِفلىِ َقَ ِب َ
ِاّللِي ِ
ِالقيام ِ ِم َ ِا ِ
ِالجاهَي ِِ؛ 4هر که در دلد به اندازه دانهه خردلهی عصهبیت
َعْاب
ِ،ب َع َث ُه ه َ َ َ
َ
وم َ َ
عصبي َ
َ
باشد ،خدا در روز قیامت او را با اعراآ جاهلی بر خواهد انگیخت»« .تعصب ،غهول بیشهاخ و
عدمی است که میتواند مردم کشوری را قرنها در آتد حماقت بسوزاند و هرگز دیده نشود؛ بهالی
خانمانسوزی است که درخت انسانیت را از ریشه میسوزاند و کسی را یارای اخهم کهردن بهه او
نیست؛ زیرا سینه چاکاند بسیارند و چاکراند فراوان .این غول نامرئی ،چشمها را سحر میکند،
5
عقل را خاموش میکند و دلها را سختتر از سنگ میکند و عمرها را تباه».
ازدرونزنمممگوعصمممی ممم دای  


ا
َ
دراهوامممممل گشممممای 6
ممممر
در ک


تعصب و لجاجت ،الزم و ملزوم یکدیگرند؛ زیرا وابستگی به چیزی انسان را بهه اتهرار بهر آن وا
میدارد؛ چنانکه اقوام انبیا به جهت وابستگی شدید به افکهار و برنامهههای خرافهی و لجاجهت و
اترار بر آنها به پیروی نیاکان و یا هواداری از شخصیتهای خاص ادامه میدادند .مره تعصهب
و لجاجت ،تقلید کورکورانه است که سد راه پیشرفت و تکامهل انسانهاسهت و موجهب دوری از
حق و پیوستن به باطل میگردد .بتپرستان عصر پیامبرانی چهون حضهرت نهوح  ،بهه قهدری
7
لجوج و متعصب بودند که حتهی از شهنیدن تهدای منهادی توحیهد و حهق دوری میجسهتند.
 .1محمدرضا حکیمی و همکاران؛ ترجمه الحیاه؛ ج  ،11ص .784
 .2موالنا؛ مثنوی معنوی.
 .3محمد بن یعقوآ کلینی؛ اصول کافی؛ ج  ،2ص .308
 .4محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،73ص .283
 .5رضا بابایی؛ دین و دییداری؛ ص .69
 .6عبدالرحمان بن احمد جامی ،هفت اورنگ؛ بخد .30
 .7نوح.7 :
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لجاجت فرعونیان در برابر معجزات آشکار حضرت موسی نیز بر اساس لجاجهت و تعصهب
آنان بر آیین بتپرستی نیاکانشان بود1.آنان هرگهز از خهود سهؤال نمیکردنهد کهه آیهین حضهرت
موسی حق است یا باطل و امتیازش نسبت به آیین نیاکان و شخصیتهایی که از آنهان پیهروی
میکنند ،چیست
جهل و تعصب موجب میشود انسان به راحتی به حق پشت کند .در تمام طول تاری  ،تعصب و
لجاجت نقد اتلی را در ادامه کفر و توحیدسهتیزی و حهقگریزی داشهته اسهت .عامهل اتهلی
انحراف مشرکان عرآ نیز تعصب و تقلید کورکورانه بود 2.تعصب و لجاجهت ،مهانع رسهیدن بهه
حق است .افراد لجوج و متعصب تن به هر ذلت و حقارتی میدهند ،ولی تسلیم حهق نمیشهوند
3
و به تقلید کورکورانه پناه میبرند.
لمممآراوقلیدشمممان مممر مممادداد  



ایدوصدلعنت رایمنوقلیدشمان ماد 4


 .3ناآگاهی و کجفهمی

فقر شامل دو نوع مالی و فرهنگی است .پیامبر اکرم

درباره فقر فرهنگی فرموده استِ « :ا َنىَِلِ

ِ
ِ
َخاف َ ِ
بيْ؛ من از هجوم فقهر و تنگدسهتی بهر امهت
ِسوءِالتود ِِ
ِعَىِا وُمت َىِال َفق َْ َِوِلكِْا ُ
ا ُ
َخاف َ
ِعََيهم َ
خودم بیمناک نیستم .آنچه از آن بر امتم بیمناکم ،ک اندیشی است» .به تعبیهر اسهتاد مطههری
آسیبی که فقر فکری بر امت رسولخدا وارد میکند ،فقر اقتصادی وارد نمیکند 6.این حدیث
پیامبر  ،ناظر به فقر فرهنگی و کجیاندیشی است که منشأ آن ،نادانی و نفهمی اسهت .بنها بهه
فرماید رسولخدا خطر اتلی ،فقر بینشی و فرهنگهی مهردم اسهت کهه مسهلمانان را دچهار
مشکل کرده است .امام علی نیز فرموده است« :همجِرعا ِاَتبا ِكُ ِّ ِ
ِناع ٍق َِيميَلو َ َِمل َ ِكُل ِّ ِ
ُ
ََ َ
ري ٍِ؛ 7کسی که از نظر بینشی فقیر باشد ،مانند مگسهای کوچکی است که در هوا سرگردان بوده
و با هر باد و تدایی به این طرف و آن طرف میرود».
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اندرسمر  خمارجهالمتقمویاسمت  


مندردجهلرا م چم درممانکمند

1



از آنجا که فقر اقتصادی جنبه مادی دارد ،با تدبیر کارشناسی و بهرهگیهری تهحیح از روتههای
موجود جامعه و توزیع درست ،قابل رفع و رجوع است؛ اما فقر فرهنگی در جوامعی است که بهه
جای داند و آگاهی ،خرافات و خیالپردازی جای آن را پهر کهرده اسهت .فقهر فرهنگهی ،بسهیار
عمیقتر و ریشهدارتر از فقر اقتصادی ،و گاه عامل تشهدید فقهر اقتصهادی اسهت .بهرای مقابلهه و
برطرف کردن فقر فرهنگی و ک اندیشی در جامعه باید بها منشهأ آن کهه جههل و نفهمهی اسهت،
مقابله کرد .برای مقابله با جهل ،باید در کنار علم و داند به مسهأله عقهل و خهرد توجهه اساسهی
شود.




ک مممردرهنممممایو مممرددلگشمممای  



ک ممرددسممتگیممرد م هممردوسممرای 2

درباره موضوع بنیادین تعقل و به کارگیری عقل ،آیات و روایات بسیاری آمده اسهت کهه همهه بهر
رجوع به عقل و استفاده از چشمه جوشان آن و عقالنی ساختن زندگی و نتیجههگیری و بههرهوری
از ِخرد تأکید میکنند و از بیکار گذاشتن عقهل و گهوش نهدادن بهه نهدای آن و پیهروی نکهردن از
ارشادهای ِخرد به شدت بر حذر میدانند 3.بر این اسهاس اسهت کهه پیهامبر فرمهوده اسهت:
4
ِ
العقل ُ َِرسلو ُلِ
امِال َعق ِِ؛ داند ،پیدرو عقل است» .امام علی نیز فرمهوده اسهتَ « :
«العَ ُم ِِإ َم ُ
ق؛ 5عقل ،فرستاده حق است» .تعقلی که آموزههای اسالمی بدان فرا میخواند و استعدادها را
الح ِِّ
َ
برای آن بسی میکند ،تعقلی است که از فطرت انسان برخاسهته و بها تعهالیم الههی شهکل یافتهه
است .پیامبر خدا برای مقابله با فقر فرهنگی ،در جنگ بدر مقهرر داشهت اسهیرانی کهه تهوان
6
پرداخت فدیه را ندارند ،در برابر آموزش خواندن و نوشتن به ده مسلمان آزاد شوند.
در فرهنگ اسالمی ،در کنار علم و داند به مسأله عقل و خرد توجه بسیار شده اسهت .توجهه بهه
ِاللديْ» 7،شهناخت
تعقل و تفکر بهگونهای است که در روایات از کماالت انسانی به «اَلتَ َفق ُوهِفل
َ
 .1جالل الدین محمد مولوی ،مثنوی معنوی.
 .2فردوسی ،شاهنامه.
 .3محمدرضا حکیمی و همکاران؛ ترجمه الحیاه؛ ج  ،1ص .224
 .4حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛ ص .27
 .5عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحكم و دررالكلم؛ ص.272
 .6محمد بن اسحاق؛ السیر و المغازی؛ ص .259
 .7محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،78ص .172

آسیبشناسی هواداران شخصیتها در مسأله حق و باطل 285 

ژرف و عمیق در دین مطرح شده است و یا کتاآ «العقل و الجهل» به طهور مسهتقل و جداگانهه
آمده است .یکی از مشکالت آن روز و امروز جامعه اسالمی این است که افراد به سبب نداشهتن
بیند و بصیرت دینی ،هر چه را بشنوند ،بدون تحقیق درباره راست یا دروغ بودند ،به سرعت آن
را منتشر میکنند .این کار جاهالنه به دنیاداران فرتت میدهد کهه بها حرفههای دروغ و باطهل
بتوانند جایی برای خود باز کنند و به اهداف مادیشان برسند 1.رواج شهایعه ،دروغ ،تهمهت و ...
در جامعه و تبدیل آن به امری رای و عادی ،به جهت فقر فرهنگی و ک اندیشی در جامعه اسهت
که افراد بدون تحقیق و بررسی و به کارگیری فهم و شعور ،به انعکاس شنیدهها بسنده میکنند.
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