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عوامل و موانع  اندیشه ورزی از منظر قرآن
مریم ایمانی خوشخو1

لیال علی خانی2

                                                                                                                                                

چکیده 
یکی از مهمترین ابزارهای آدمی در مسیر هدایت و تشخیص حق و باطل، عقل و اندیشه است. این پژوهش در ابتدا به تبیین جایگاه 
که در  اندیشه از نگاه قرآن می پردازد و در ادامه موانع و عوامل اندیشه ورزی بیان می گردد. تحقیق حاضر به این سؤاالت پاسخ می دهد 
نگاه قرآن، اندیشه از چه جایگاهی برخوردار است؟ و از منظر قرآن اسباب تقویت و یا تضعیف اندیشه کدامند؟ و این نتایج حاصل می شود 
کرامت آدمی در پیشگاه  که در راستای تقرب به خداوند باشد و آن را از معیارهای ارزش و  کید می ورزد  که قرآن به تفکر و اندیشه ای تأ
که ترک تعقل و عدم اندیشه را موجبات سقوط به مرتبۀ حیوانیت می داند. برخی ویژگی های فردی  گونه ای  خداوند معرفی می نماید به 
کورکورانه، هوی پرستی، شتاب زدگی، شبهات و امور لغو حجاب دیدۀ جان می شوند و انسان  گناهان، تقلید  و یا شرایط محیطی همچون 
را از تشخیص حقایق و سلوک در صراط مستقیم باز می دارند و عواملی همچون ایمان، تقوی، معجزات و سیر در تاریخ نیز آدمی را در این 

زمینه یاری می رسانند.
کلید واژه ها: اندیشه، بصیرت، تفکر، تعقل، ایمان

 مقدمه
که در  گونه ای خاص هدایت نموده است  را به  از مخلوقاتش  جهان هستی مخلوق پروردگار است. خداوند هر یک 
یکی  برخوردارست.  موجودات  سایر  با  متفاوت  هدایتی  از  لذا  و  اراده  و  عقل  صاحب  است  موجودی  انسان  میان  این 
تفکر  و  اندیشه  به  که  دارد  وجود  بسیاری  آیات  قرآن  در  است.  اندیشه  آدم��ی،  هدایت  مسیر  در  مهم  بسیار  ابزارهای  از 
کسی است  اختصاص یافته است و همواره خداوند متعال مردم را بدین مهم فرا می خواند. از نگاه قرآن انسان رشد یافته 
که اهل اندیشه ورزی، دقت نظر و تشخیص باشد. انسان باید به درستی بیندیشد تا در مسیر حق و صواب سلوک نماید. 
که آدمی  خداوند انسان ها را به سبب برخورداری از عقل و اندیشه بر سایر موجودات برتری می بخشد و از نگاه قرآن هرگاه 
از منزلتش  آنرا در بند می کشد  کورکورانه  یا به طرقی همچون سنت گرایی و تقلید  الهی بهره نمی جوید و  از این مواهب 
که پس از پرداختن  گاه به درجه ای پایین تر از حیوانات تنزل پیدا می کند. اهتمام نوشتار حاضر آنست  کاسته می شود و 
که موجب جمود فکری  که موجب شکوفایی عقل و اندیشه می شوند و یا اسبابی را  به جایگاه اندیشه در قرآن، عواملی را 

می شوند، تبیین نماید.

   imani@tmu.ac.ir 1. استادیار دانشگاه خوارزمی
alikhani_leila@ymail.com کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث  .2
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جایگاه اندیشه در قرآن 
نیز  را  قرآن  نزول  از  هدف  حتی  که  به گونه ای  است  داشته  مبذول  ویژه  توجه ای  اندیشه  و  تفکر  به  خداوند 

اندیشه و تدبر معرفی فرموده است: 

َباِب(، )ص،29(
ْ
ل

َ
أ

ْ
وا ال

ُ
ْول

ُ
َر أ ُروا آَیاِتِه َوِلَیَتَذّکَ ّبَ َیّدَ ِ

ّ
ْیَک ُمَباَرٌک ل

َ
َناُه ِإل

ْ
نَزل

َ
)ِکَتاٌب أ

   قرآن در برخی از آیات به نفی تساوی بین عالمان و جاهالن پرداخته است و در همین راستا نیز از عقول 
گروه اذعان نمایند: آدمیان بهره می جوید تا خود به عدم تساوی دو 

َباِب(، )زمر،9(
ْ
ل

َ
أ

ْ
وا ال

ُ
ْول

ُ
ُر أ َما َیَتَذّکَ ُموَن ِإّنَ

َ
ا َیْعل

َ
ِذیَن ل

َّ
ُموَن َوال

َ
ِذیَن َیْعل

َّ
)... ُقْل َهْل َیْسَتِوی ال

ُروَن(، )انعام ،50(
َّ

َفلَا َتَتَفک
َ
َبِصیُر أ

ْ
ْعَمى َوال

َ
)... ُقْل َهْل َیْسَتِوی الأ

 مؤمن عالم را بر مؤمن غیرعالم برتری می بخشد:
ً
خداوند در جهت نفی تساوی دو دسته، صراحتا

َم َدَرَجاٍت...(، )مجادله، 11(
ْ
ِعل

ْ
وُتوا ال

ُ
ِذیَن أ

َّ
ْم َوال

ُ
ِذیَن آَمُنوا ِمنک

َّ
ُه ال )... َیْرَفِع الّلَ

که هم مؤمنند  که فقط مؤمنند و دوم آنهایی  که مؤمنین دو طایفه اند، یکی آنهایی  لت بر این دارد  آیۀ فوق دال
و هم عالم و رفع درجات در مورد مؤمنین عالم صادق است و ارتقاء بقیۀ مؤمنان به چند درجه نیست، بلکه تنها 
که این امر حکایت از برتری طایفۀ دوم بر طایفۀ اول دارد )طباطبایی،1417ق:188/19(. الزم به  یک درجه است 
که حضرت امام علی)ع( می فرماید: »علم  که بین علم و اندیشه رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد همچنان  ذکر است 
کارخانه برای  که  گاهی دارد همچنان  چراغ عقل است« )آمدی،1366: 43(. انسان برای اندیشیدن نیاز به علم و آ

تولید محصول نیازمند مواد خام است.
  برتری متفکران و اندیشمندان تا آنجا ادامه می یابد که خداوند در بسیاری از آیات قرآن، بهره مندی از نشانه های الهی 

در آفاق و انفس را به آنان منحصر می نماید:

ْیَل 
َّ
َمَراِت َجَعَل ِفیَها َزْوَجْیِن اْثَنْیِن ُیْغِشی الل ْنَهاًرا َوِمن ُکّلِ الّثَ

َ
ْرَض َوَجَعَل ِفیَها َرَواِسَی َوأ

َ
ِذی َمّدَ الأ

َّ
)َوُهَو ال

ُروَن(، )رعد، 3(
َّ

َقْوٍم َیَتَفک ِ
ّ
آَیاٍت ل

َ
َهاَر ِإّنَ فِی َذِلَک ل الّنَ

ُروَن(،)یونس،24(
َّ

ُل الآَیاِت ِلَقْوٍم َیَتَفک َماء... َکَذِلَک ُنَفّصِ َناُه ِمَن الّسَ
ْ
نَزل

َ
ْنَیا َکَماء أ َحَیاِۀ الّدُ

ْ
َما َمَثُل ال )ِإّنَ

که ترک تعقل  گونه ای  کرامت آدمی در پیشگاه خداوند معرفی می کند به    قرآن، تعقل و اندیشه را از معیارهای ارزش و 
و عدم اندیشه را موجبات سقوط به مرتبۀ حیوانیت می داند: 

وَن(،)انفال،22(
ُ
ِذیَن لَا َیْعِقل

َّ
ُم ال

ْ
ُبک

ْ
ّمُ ال َواّبَ ِعنَد الّلِه الّصُ )ِإّنَ َشّرَ الّدَ

ا( ، )فرقان، 44(
ً
َضّلُ َسِبیل

َ
ْنَعاِم َبْل ُهْم أ

َ
أ

ْ
ا َکال

َّ
وَن ِإْن ُهْم ِإل

ُ
ْو َیْعِقل

َ
ْکَثَرُهْم َیْسَمُعوَن أ

َ
ّنَ أ

َ
ْم َتْحَسُب أ

َ
)أ

که آن  را  از عوامل  بیداری دل و رستگاری معرفی       گونه ای     روای��ات نیز به اندیشیدن اهتمام خاصی نشان می دهند به 
می کنند.

کنید، و شب ها  که امیرالمومنین)ع( فرمود: »با اندیشه دلتان را بیدار  سکونی از امام صادق)ع( روایت می کند 
از خواب بیدار شوید و از خدا بترسید« )کلینی،1362: 54/2(.

که تعقل نکند رستگار نگردد و تعقل نکند  کسی  مفضل بن عمر می گوید: امام صادق)ع( فرمودند: “ای مفضل 
که نداند« )کلینی،26/1:1362(. کسی 
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که در ادامه به آن پرداخته  کید قرآن را ارتقا بخشید، موضوعی است  اما اینکه چگونه می توان اندیشه مورد تأ
می شود.

عوامل تقویت اندیشه ورزی
که موجب تقویت  مقصود، عوامل فردی همچون خصوصیات اخالقی و رفتاری و یا عوامل محیطی و بیرونی است 

اندیشه ورزی و بینش انسان می گردد.

1. ایمان
را  که در پرتو آن راه  ارزانی می دارد  ایمان، بینش بخش و بصیرت آفرین است. خداوند به اهل ایمان نوری 
خیرات را می گیرند و از ضرر و شر احتراز می کنند )انعام، 122؛ حدید،  از چاه و خیر را از شر تمییز داده و منافع و 
فخرالدین  )ط��ب��اط��ب��ای��ی،1417ق:339/7؛  اس��ت  ایمان  زای��ی��دۀ  که  اس��ت  معرفتی  و  علم  از  کنایه  ن��ور،  ای��ن   .)19
که عقل و ارادۀ سایر  رازی،1420ق:134/13(. به سبب این نور، عقل و ارادۀ مومنان به جاهایی دست می یابد 
کلمۀ »علی«  که ایمان آورده و بهره مند از شرح صدر است را با آوردن  کسی  مردم از حصول آن عاجزند. خداوند 
با بصیرت  را  کسی حوادث  )زمر، 22(. چنین  راه می پیماید  نوری سوار شده،  بر  که  به س��واره ای تشبیه می کند 
گنجایش حق را ندارد و در تاریکی طی طریق می کند  که  گمراهی  می نگرد و حقایق را به وضوح می بیند، برخالف 
»هیچ مؤمنی  امام رضا)ع( فرمودند:  که حضرت  الجهم نقل شده  از حسن بن  )طباطبایی،1417ق: 255/17(. 
با نور خدا می نگرد«  از هوشیاری و هوشمندی ویژه ای برخوردار است و به مقدار ایمانش  که  نیست مگر این 
که با  )صدوق،1378ق:200/2(. رسول خدا)ص( نیز در روایتی مشابه می فرماید: »از فراست مؤمن بر حذر باشید 

نور خدا نظاره می کند« )راوندی،8؛مجلسی،75/64(.

2. تقوی
کیفر الهی پرهیز می نمایند، نور و  گناه و ادای فرائض از  که تقوی پیشه می کنند و به وسیله ترک  کسانی  خداوند برای 

که بوسیله آن حق و باطل را از یکدیگر تشخیص می دهند.  هدایتی قرار می دهد 
گزیدن از معاصی و هوی و هوس ها و اغراض است  )حدید، 28 ؛ انفال، 29( این نور و هدایت نتیجۀ حتمی دوری 
که قلب انسان به نور طاعت  کر می سازند ولی زمانی  کور و  زیرا اعمال و افکار رذیله، انسان را در ظلمات فرو می برد و وی را 
الهی روشن شود، تمامی ظلمت ها از آن رخت بر می بندد زیرا معرفت خداوند نور است و وقتی نور وارد شود، چاره ای جز 

زوال ظلمت نیست )مغنیه،1424ق:470/3؛طباطبایی،1417ق: 56/9؛فخرالدین رازی،1420ق:476/15(.

3. آخرت اندیشی
وقتی انسان مستغرق در یاد آخرت و جوار رب العالمین شد و تمامی همش را بدان معطوف نمود، قهرًا معرفتش نسبت 
ظواهر  فریفتۀ  دنیا،  ابنای  همچون  دیگر  و  می گردد  استوار  حق  عقاید  تشخیص  در  نظرش  و  می شود  کامل  خداوند  به 
حیات دنیوی نمی شود. خداوند، حضرت ابراهیم، اسحاق و یعقوب)ع( را »اولی االیدی و االبصار« می خواند و سپس در 
که ما آنان  گفتیم اینان صاحبان ایدی و ابصارند برای این است  گر  جهت تعلیل آن می فرماید: »انا اخلصناهم... «، یعنی ا

کردیم و آن عبارت است از یاد خانۀ آخرت )طباطبایی،1417ق:211/17(. را به خصلتی بس عظیم خالص 

4. یاد خدا
خدا،  یاد  اما  می دهد  دست  از  را  تعقل  توان  می گیرد،  قرار  شیطان  وسوسه های  هجوم  معرض  در  انسان  هنگامی که 
که حضرت امام علی)ع( می فرماید: »یاد پروردگار مایۀ  پرده ها را از مقابل دیدگان آدمی می زداید )اعراف،201(. همچنان 

هدایت عقل ها و بینایی نفس هاست« )آمدی،189:1366(.

5. عبودیت و توبه
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ع می کنند )ق،8-6(.  کاری می نماید که بسیار به سوی خدا رجو خداوند، آیات آفاق را مایۀ بصیرت و تذکر بندگان توبه 
گر هم دچار لغزشی شوند و یا به چیزی غیر  که همواره سر تسلیم در پیشگاه خداوند متعال فرود می آورند و ا کسانی اند  آنها 
گردند، فورًا متذکر می شوند، توبه می کنند و به سوی خداوند باز می گردند )ابن عاشور،241/26؛  از طاعت الهی مشغول 

طبرسی،1372: 213/9؛زمخشری،1407ق:381/4(. 

6. معجزات
که این امر مؤید  خداوند متعال معجزات حضرت موسی)ع( و از جمله تورات نازل شده بر ایشان را را »َبَصآِئر« می خواند 
که تحت عنوان »َبَصآِئر«  نقش معجزات در روشنگری عقول است ) اسراء، 101 و102؛قصص، 43(. یکی دیگر از معجزاتی 
که با آن همگام شود و از تعالیمش  کنندۀ حق و باطل است و هر  کتاب معرفت و جدا  از آن یاد شده، قرآن است. قرآن 
که با آن تاریکی یافت نمی شود و در پرتو این نور می تواند به درستی بیندیشد و  گردد، به نوری تمسک جسته  بهره مند 

گام بردارد )اعراف، 203؛ جاثیه،20(. در مسیر صواب 

7.سیر در تاریخ
گردند. سیر در تاریخ نه تنها باعث  کنند و از سرگذشت پیشینیان مطلع  که در زمین سیر  قرآن مردم را ترغیب می کند 
آشکار  حقایق  و  می یابد  ارتقا  عقل ها  آنها،  عواقب  و  اح��وال  در  تدبر  اثر  در  بلکه  می شود،  پیشینیان  سرگذشت  از  اطالع 
گذشته بیاندازد  که بتواند درک درستی از وقایع پیرامون داشته باشد باید نگاهی به  می گردد )حج، 46(. انسان برای این 

گردد. کند تا بتواند به درستی بیندیشد و به درک حقایق نائل  و رویدادها را در بستر تاریخی آنها بررسی 

8. آیات الهی
کمال قدرت و علم صانع آن رهنمون شود )ق،  که می تواند عقل را بر  آیات الهی در آفاق و انفس از بهترین دالیلی است 
که در آن جاری ساخته را به عنوان »تبصرۀ«  گسترش زمین و عجائبی از تدبیر  6 - 8(. پروردگار متعال، بنای آسمان و 
که انسان ها بواسطۀ آنها بصیرت و تذکر می یابند و حجاب های غفلت از مقابل چشمان و  و »ذکری« معرفی می فرماید 

عقولشان زایل می گردد )طباطبایی،1417ق: 341/18؛طوسی، 1414ق: 359/9و360؛ زمخشری،1407ق: 381/4(.

موانع اندیشه ورزی 
که عقل و اندیشه و  منظور از آن، موانع فردی همچون ویژگی های روحی، اخالقی و رفتاری و یا  موانع محیطی است 

کی انسان را تحت الشعاع قرار داده و آنان را از عملکرد صحیح باز می دارد. سایر قوای ادرا

1. حب دنیا
گاهی شقاوت ابدی را در پی دارد. هر وقت حب دنیا به عنوان یکی از موانع اندیشه  گاهی سعادت و  زندگی دنیوی 
آن گونه  منظور  بلکه  نماید،  اختیار  عزلت  گوشۀ  و  گوید  ترک  را  چیز  همه  انسان  که  نیست  معنا  بدین  می شود،  ح  مطر
علت  خداوند  107و108(.  )نحل،  می گردد  انسان  آخرت  به  زدن  لطمه  و  فراموشی  به  منجر  که  است  داشتنی  دوست 
کفار را ترجیح حیات دنیوی بر زندگی اخروی معرفی می نماید زیرا آنان با هدف قرار دادن زندگی مادی  نزول عذاب بر 
اعتنا  م��اده  م��اورای  به  دیگر  و  بود  گشته  مادیات  اسیر  عقلشان  و  شعور  و  حس  و  شسته  ُاخ��روی  زندگی  از  دل  کلی  به 
امیرالمؤمنین)ع(   .)239 و   238/13 عاشور،  ابن  598/6؛  طبرسی،1372:  )طباطبایی،1417ق:354/12؛  نمی کردند 
کی را به همراه می آورد«  فرمودند: »حب دنیا عقل را تباه می سازد و قلب را از شنیدن حکمت باز می دارد و عقوبت دردنا

)آمدی،1366: 65(.

گناهان  .2
عقل  بین  آنها  شدن  حائل  دل ه��ا،  روی  بر  گناهان  بودن  زنگ  از  مقصود   .)14 )مطففین،  می نهد  دل  بر  زنگار  گناه 
گناهان آسیب  آدمی و تشخیص حقیقت است )آلوسی،1415ق:279/15؛طباطبایی،1417ق:20/ 234(. عالوه بر این 
اس��الم)ص(  گرامی  رس��ول  از  را  تکان دهنده ای  روای��ت  زمینه  این  در  که  می آورند  وارد  انسان  عقل  بر  ناپذیری  جبران 
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)فیض  نمی گردد«  باز  سویش  به  هرگز  که  می شود  جدا  عقلش  از  تکه ای  شود،  گناهی  مرتکب  »هرکس  کرده اند:  نقل 
کاشانی،1417ق:160/8(.

از انسان باز می ستانند )محمد،22و23؛انفال،22و23(. در حقیقت انسان ها  را  گوش شنوا و دیده حق بین  گناهان 
با اعمال و رفتارشان موجب فساد استعدادهای فطری خود را  برای دریافت حق فراهم می آورند و چون این قابلیت از      
کشان  ادرا منافذ  گناهان  گویی  و  نمی کند  نفوذ  به عقولشان  گوش ها  از  الهی  دیگر دعوت  برچیده شد،  سرشت هایشان 
گناه  از  که امام صادق)ع( می فرماید: پدرم فرمودند: »هیچ چیز بیشتر  را مسدود می نمایند. طلحۀ بن زید نقل  می کند 
گردد، در این  گناه بر آن اثر می گذارد تا بر آن غالب  گناه واقع می شود و تدریجًا  قلب را فاسد   نمی کند، قلب تحت تأثیر 
هنگام قلب وارونه می شود و باالی آن پایین قرار می گیرد« )کلینی،1362: 268/2؛ مجلسی، 312/70(. منظور از وارونه 
گناه، زشتی ها را زیبایی و اعمال حسنه  که بر اثر انس به  شدن قلب، دگرگون شدن حس تشخیص آدمی است، تا آنجا 
ک انسان مهر زده شود  گناهان سبب می شوند بر قوه ادرا و زیبا را زشت می بیند )مکارم شیرازی، 366/1(. در نهایت نیز 

)اعراف،100(.

3. تکبر
»کبر« حالتی است که انسان با بزرگ دیدن خویش به آن صفت مخصوص می شود و بزرگترین و سنگین ترین تکبرها، 
تکبر بر خداوند در خودداری از قبول حق است )راغب، 1412ق : 697(. خداوند هرگونه تکبر و تجبری را از اسباب مهر 
کبر داخل نمی شود مگر این  زدن بر قلب بر  می شمرد )غافر، 35(. امام باقر)ع( می فرماید: »در قلب هیچ کس مقداری از 

کاسته می شود« )مجلسی،186/75(. که به همان  اندازه -کم یا زیاد- از عقلش 

کورکورانه 4. تقلید 
کند اما در بعضی  ع  که جاهلی به عالم رجو تقلید در بعضی از مواقع و در شرایط خاصی صحیح است و آن زمانی است 
از  ع  کورکورانه همین نو از تقلید  از جاهلی دیگر چون خود و منظور  موارد، باطل و مذموم است و آن تقلید جاهل است 
)مائده،104؛  می گردد  حقایق  تشخیص  و  شنیدن  از  مانع  تقلید  از  ع  نو این   .)159/6 )طباطبایی،1417ق:  است  تقلید 

لقمان،20-21؛ شعراء،136و137(.
رسول  ولی دعوت  متابعت می کردند  را  پدرانشان  به سهولت  آیین ها  دیگر   و  پرستی  و بت  در شرک  کفار  و  مشرکین 
آنها  به  نسبت  و  می ورزیدند  امتناع  نیز  وی  حجت های  در  تأمل  و  نظر  از  حتی  و  رد  دلیلی  هیچ گونه  ب��دون  را  ص��ادق 

سرسختی نشان می دادند و این همان تقلید باطل است.
کورکورانه موجب می شود انسان به سهولت شنیع ترین اعمال را انجام دهد و بدون اینکه زشتی آنها را دریابد  تقلید 
گفته اند: در جاهلیت بین اعراب مرسوم بود  آنرا مستند به خداوند بداند )اعراف، 28(.  به توجیه شان پرداخته و حتی 
گناه  ارتکاب  هنگام  که  بپوشیم  لباسی  طواف  وقت  در  چرا  که  بوده  این  نیز  دلیلشان  و  می شدند  عریان  طواف  هنگام 
متابعت  می کردند؛  احتجاج  دلیل  دو  به  می شدند  مرتکب  که  زشتی  اعمال  توجیه  در  آن��ان  واق��ع  در  داشته ایم؟  تن  بر 
ق:1280/3؛  قطب،1412  سید  633؛   /4 )طبرسی،1372:  رفتارها  این گونه  انجام  به  خداوند  فرمان  و  گذشتگان  از 
که موجب می گردد انسان از بار سنگین اندیشه و تحقیق در جهت تمییز  نک:آلوسی،1415ق:346/4(. یکی از عواملی 
گونه دلیل عقلی و یا نقلی رو به تقلید محض آورد، طبع تنعم  کند و بدون در دست داشتن هیچ  حق و باطل شانه خالی 

و نازپروردگی است )زخرف،23(.

5. آرزوهای دور و دراز
که تحت عنوان »امانی« از آن یاد شده است )حدید، 14(. این واژه  یکی از حجاب های تفکر، آرزوهای دور و دراز است 
که  که از تمنی چیزی در نفس انسان به وجود می آید و چون دروغ تصوری است  جمع »ُامنیۀ« و به معنای صورتی است 
که برخالف چیزی است  حقیقت ندارد و چون منشأ آن خواهش های نفسانی است، انسان را به سمت و سویی می کشاند 
که خداوند می خواهد )راغب،1412ق:780؛مصطفوی،1360: 187/11(. حضرت امام علی)ع( در خطبه هشتاد و شش 
که آرزو عقل را به خطا می اندازد و یاد خدا را به فراموشی می سپارد. پس در پی آرزو نروید  نهج البالغه می فرماید: »بدانید 

که فریبنده است و صاحبش فریب خورده است«.
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6.کفر
کش را مسدود می کند )کهف، 57؛ بقره، 171؛ فصلت،  کفر عقول آدمی را از اندیشۀ صحیح باز می دارد و راه های ادرا
کسی مهر  که موجب می شود خداوند بر قلب  کفری  44؛ بقره، 88(. هرچند این ویژگی به خودی خود ظلمت است اما 
ع  کفر توأم با اصرار و  عناد و لجاجت است )اعراف، 101؛ بقره، 6 و7(. البته این موضو زند و قوۀ تشخیص را از او بازگیرد، 

کفر بعد از ایمان یعنی ارتداد هم صادق است )منافقون، 2 و 3(. در مورد 

7. نفاق
و  شده  گرفتار  ظلمتی  در  که  می نماید  تشبیه  کسی  به  کفر  داشتن  پنهان  و  ایمان  اظهار  در  را  منافقین  مثل  خداوند 
توانایی تشخیص خیر را از شر و راه را از چاه ندارد و برای رفع آن ظلمت آتشی می افروزد اما هنگامی که آتش پیرامونش 
به همان ظلمت  دوب��اره  و   را خاموش می نماید  آتش  آن،  امثال  یا  باران  باد،  به وسیله  گهان خداوند  نا نمود،  روشن  را 
که دیگر به سوی هدایت باز نمی گردند زیرا  کورانی توصیف می نماید  الن و  کران و ال گرفتار  می گردد و سپس آنان را به 
گرفتن  قرار  و  به تشخیص  قادر  نه  و  پا می زنند  و  و در سرگردانی دست  نموده  نفاق خود خاموش  و  کفر  با  را  ایمان  نور 
درک  از  را  انسان  که  است  این  نفاق  پیامدهای  از  یکی  و18(.   17 )بقره،  رو  پیش  مسیر  نه  و  هستند  برگشت  مسیر  در 
در  که  ایمان هایی  سست  و  منافقان  ب��در،  جنگ  در  مثال  ب��رای   .)12 اح��زاب،  49؛  )انفال،  م��ی دارد  باز  حقایق  صحیح 
با  مصاف  در  را  مؤمنان  تجهیزات  و  نفرات  قلت  که  زمانی  داشتند،  تردید  و  شک  اسالم  حقانیت  به  نسبت  دل هاشان 
گر غروِر  ا زیرا  را مغرور ساخته  اینان  کرده و می گفتند: دین،  اشاره  قوت و شوکت قریش مقایسه می نمودند، به مؤمنان 
دینی شان نبود به چنین خطری تن نمی دادند )طباطبایی، 99/9؛ طبرسی،1372: 845/4 و 846؛ آلوسی،1415 ق: 
متوجه  امور،  ظواهر  ورای  آنان  که  می شد  مانع  تردید  و  نفاق  پردۀ  حقیقت  در   .)228/2 زمخشری،1407ق:  212/5؛ 
که توکل بر خدا و اعتماد به یاری و نصرت وی موجب می  شود خداوند اسباب  گشته و دریابند  مسبب حقیقی پیروزی 
ع تحقق  که در جنگ بدر این موضو که انسان تصورش را هم نمی کند، فراهم آورد. آن چنان  و زمینه پیروزی را از جایی 
گشتند )ابن عاشور، 130/9؛ طبرسی،1372: 846/4؛ فخرالدین رازی،1420ق:  یافت و مسلمانان با یاری خداوند پیروز 

493/15 زمخشری،1407ق: 228/2(. 

8. نفی معاد
که ایمان به آخرت و یاد آن اثرات عمیقی در جهت دهی افکار و رفتار انسان ها بر جای می گذارد، بدیهی است  همچنان 

گمراهی و ضاللت سرگردان می سازد )اسراء، 45 و46(. که نفی آن آدمی را در مسیر 

گمراه 9. رهبران 
با تزئین  از طریق دسیسه ها و خدعه های فراوان به اغوای تودۀ مردم می پردازند و  گمراه در دنیا  پیشوایان فاسد و 
گاه غیرممکن می سازند  که حق را روشن می نماید، شناخت حق و باطل را بر آنها مشکل و  باطل و پنهان ساختن ادله ای 

)سبا، 31 و 32؛ اعراف ، 38؛ احزاب، 67 و 68(.
و  می دهند  قرار  خطاب  مورد  را  ضاللت  رهبران  ندامت،  ضمن  بودند،  ستمگران  تبعۀ  دنیا  در  آنان که  قیامت،  روز  در 
آنها را مانع ایمان آوردنشان معرفی می کنند زیرا نمی توان نقش انکارناپذیر رهبران را در سالمت یا انحراف مردم نادیده 
آباء و اجداد خویش«  که حضرت امام علی)ع( می فرمایند: »مردم به فرمانروایان خود شبیه ترند تا به  گرفت، همچنان 
که در دنیا رؤسا و پیشوایان مردم بوده اند به  )مجلسی، 46/75؛ حرانی، 1404ق : 208(.  این درحالی است، مستکبرین 
گمراهی آنها را مستند به خودشان می دانند ولی پیداست رهبران ظالم از طرق مختلف باعث  انکار این امر  می پردازند و 
گرفتن بر سبیل هدایت  که هست دریابند و به بهانه های مختلف آنان را از قرار  که مردم نتوانند حقایق را آن گونه  شدند 
باز داشتند و در این راستا از هیچ تالشی فروگذار نبودند )طباطبایی،1417ق، 381/16 و 382؛ ابن عاشور، 69/22و70؛ 

طوسی،1414ق: 397/8و398(.  

کثرت گرایی  .10
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طول  در  که  است  حالی  در  این  ش��ود،  کثریت  ا تابع  موقعیتی  هر  در  انسان  که  این است  اندیشه ورزی  موانع  از  یکی 
کثریت نشانه حقانیت  تبلیغ پیامبران از زمان حضرت نوح)ع( تا عصر حضرت خاتم)ص( مؤمنان در اقلیت بودند، پس ا
گردد، در حقیقت اسیر حدس و تخمین آنان  کثرت  عده ای  گر انسان ساده لوحانه فریفتۀ  نیست )هود،40؛ انعام، 116(. ا
کمی و زیادی جمعیت  می شود و افکار و رفتار خود را مطابق همان ها تنظیم می کند. در دین خدا و شناخت حق، اعتبار به 
که از اصحاب جمل  نیست بلکه اعتبار به  دلیل است )طبرسی،1372: 549/4(.حضرت امام علی)ع( در پاسخ فردی 
کرد، می فرماید: »توحق را نشناختی تا اهل حق را بشناسی و باطل را نشناختی تا باطل گرایان را بشناسی«. ایشان  سؤال 

کمی رهروانش وحشت نکنید« )نهج البالغه،1414ق:319(.   در جای دیگری فرموده اند: »ای مردم! در راه هدایت از 

11. شتاب زدگی
»عجله« خواستن و قصد چیزی است قبل از مدتش و از مقتضیات شهوت محسوب می شود. )راغب،1412ق:549( 
کارهایشان می پردازند، نمی توانند در جهات صالح و فساد امورشان خوب  کسانی که با شتاب زدگی و عجوالنه به انجام 

بیندیشند و معمواًل دچار ندامت می گردند )اسراء، 11(.
با  افزایش خطاها و اشتباهات می گردد« )آم��دی،1366: 267(. راهکار مقابله  امام علی)ع( فرمود: »عجله منجر به 
کن تا )راه( ورود  کاری درنگ  شتاب زدگی، تأمل است و لذا امام صادق)ع( به عبداهلل بن جندب می فرماید: »در برابر هر 
و خروج آن را، پیش از آن که در آن وامانی و پشیمان شوی، نیک بشناسی« )حرانی،1404ق: 304؛ مجلسی، 283/75(.

 12. جهل
که جاهل از جهلش بی خبر باشد و خود  گونه است؛ جهل مرکب و جهل بسیط. جهل مرکب، زمانی است  جهل بر دو 
که شخص بر جهل خود واقف باشد )مکارم شیرازی،1386: 327/1(.  را عالم بپندارد و منظور از جهل بسیط این است 
که همراه با عناد و عدم تسلیم در برابر حق باشد، یکی از موانع خردورزی و از اسباب مهر زدن بر دل هاست  جهل مرکبی 

)روم،59(.

13. غفلت
پرده ای است  )فیومی، 449/2( و همچون  انسان است  و ذهن  از خاطر  رفتن معنایی  و  فراموشی  به معنای  غفلت 
که بین انسان و حقایق حائل می گردد )ق، 22 ؛ یس،6 و9(. غفلت موجب می گردد انسان در دنیا غرق در محسوسات 
کند و فراموش نماید تمام هستی از آن خداست  شود و به اسباب ظاهری اعتماد نموده و بدان ها تعلق و دلبستگی پیدا 
135/28؛  رازی،1420ق:  فخرالدین  350/18؛  )طباطبایی،1417ق:  گرفت  خواهد  آنها  از  را  سببیت  خداوند  روزی،  و 

آلوسی،1415ق: 334/13(.

 14. تعصب و لجاجت
گر  گر با آن موافق بودند، آن را حق و ا برخی از مردم حق و باطل را بر طبق منافع و هوای نفس خود می سنجند و ا
مخالف بودند، آن را باطل می دانند و بر این افکار و عقاید خود تعصب و لجاجت نشان می دهند. وقتی این خصلت ها 
کسی چیره شود، سخن حق در او تأثیری نمی گذارد )انعام، 25؛ یونس،74؛ احقاف،26(. خداوند نیز بر قلوب چنین  بر 
و  عالمت  هرگونه  مشاهده  ص��ورت  در  و  داده  ق��رار  بی جا  تعصبات  و  عناد  پایۀ  بر  را  کار  بنای  ابتدا  همان  از  که  اف��رادی 
که فرمود: »لجاجت، فکر و عقیده انسان را  کالم امام علی)ع(  معجزه ای باز هم ایمان نمی آورند، مهر می زند و بر طبق 
کر مانند  کور و  گشته و در نهایت نیز به مردگانی  فاسد می کند« )آم��دی،1366: 65(، عقول شان از درک حقیقت ناتوان 

می شوند )روم،58-59 و 53-52(.

15. رفاه طلبی
که فقط به عیش و نوش زندگی دنیوی مشغول  گونه ای  کوته فکری می کند به   راحت طلبی و تن پروری انسان را دچار 
گرفتن در این مسیر  کسی از اندیشه در سعادت واقعی و قرار  می شود و از درک امور غیر مادی ناتوان می گردد. پس، چنین 
گرامی اسالم)ص(، وقتی سوره ای از قرآن  که توأم با سختی هاست، محروم می ماند )توبه، 86 – 87 و 93(. در عصر نبی 
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که به  کسانی  دربارۀ ایمان به خدا و جهاد در رکاب آن حضرت نازل می شد، صاحبان قدرت و مکنت از منافقان همچون 
دلیلی موجه از حضور در میدان نبرد معذورند، از پیامبر)ص( رخصت تخلف و باز نشستن می خواستند )طبرسی، 1372: 
که ثواب و  89/5؛ طوسی،1414ق: 274/5؛ آلوسی،1415ق: 344/5(. در حقیقت روحیۀ رفاه طلبی مانع از این می شد 

ک نیست. که سعادت انسان در خواب و خورا کنند و دریابند  حکمت های نهفته در جهاد را درک 

16. هوی پرستی
به  در اصل  واژه  این  گفته اند:  )راغب، 1412ق: 849(.  است  به سوی شهوات  انسان  تمایل  به معنی  واژۀ »هوی« 
که انسان را در دنیا به رنج و مصیبت  معنی سقوط از بلندی است و خواهش های نفسانی را از آن جهت هوی نامیده اند 
و در آخرت به عذاب می اندازد )قرشی،1371 : 7/ 170و172؛ نک:راغب،1412ق:849(. هوی پرستی مانع از درک حق 
روایات  طبق  بر  23؛محمد،16(.  جاثیه،  فرقان،43و44؛  )مائده،70و71؛  می گردد  حیوانیت  مرتبه  به  سقوط  موجب  و 
امام علی)ع( فرمود: »آفت عقل،  را در پی ندارد.  کوردلی و اضالل  از هوای نفس  نتیجه ای جز زوال عقل،  نیز پیروی 
هواپرستی است«. )آم��دی،1366: 64( آن حضرت در جایی دیگر می فرماید: »هرکس خواهش های نفسانی را اطاعت 

گرداند« )محدث نوری،1408ق:115/12(. گمراه  کند و وی را خوار و  کر  کور و  کند، او را از دیدن و شنیدن حق 

17. عدم والیت پذیری
در مسیر زندگی، مقصد خداست و پیامبر)ص( و امامان)ع( در این راه نقش هادی را دارند، پس دستورات آنان عین 
تفکر  گاهی  محدودیت ها،  همین  دلیل  به  و  است  محدود  انسان  ک  ادرا و  دید  دای��رۀ  و  دانسته ها  طرفی  از  است.  حق 
منافات  خلقت  هدف  با  که  می نماید  اتخاذ  را  تصمیمی  و  می گردد  ناممکن  انسان  برای  حقیقت  تشخیص  و  صحیح 
گر انسان امور زندگی خویش را به خداوند، انبیاء)ص( و امامان)ع( ارجاع دهد می تواند حق و باطل را از  دارد، بنابراین ا
گریزانند پس در زندگی بسیار مرتکب  ع  کند، اما برخی از افراد از این موضو یکدیگر تمییز داده و در مسیر صواب حرکت 
که از آن به رسول باطن تعبیر می شود،  گمراهی می گردند )احزاب، 36(. عقل آدمی  خطا می شوند و در نهایت نیز دچار 
که  گردد و به شکوفایی برسد، همچنان  که بهره مند از خردی ناب است تا به او متصل  نیاز به یک رسول ظاهری دارد 
که پیرو مقام والیت بودند به چنین شکوفایی ای دست  در تاریخ اسالم مشاهده می شود افرادی همچون سلمان و ابوذر 
یافتند و مخالفان پیامبر)ص( و امامان)ع( نیز تفکرشان را به سوی زوال سوق دادند و در نهایت نیز دچار شقاوت ابدی 

گشتند.
زند،  آدمی مهر  بر قلب  باعث می شود خداوند  نهایت  و در  انسان و حقایق جدایی می افکند  بین  عدم والیت پذیری 
خ  که در عین توانایی از فرمان مقام والیت مبنی بر شرکت در جهاد سرباز زدند، ر کسانی  که  این امر در مورد  همچنان 

داد )توبه، 93 و87-86(.

گمان های باطل  18. ظن و 
که دیدۀ حق بین را از آدمی باز می ستاند، پیروی از پندارهای باطل و اصرار بر آنهاست )مائده، 71 ؛  یکی از عواملی 
گمان  گروهی از یهودیان به انکار و قتل انبیاء مبادرت می نمودند زیرا  آل عمران،23و24؛ نجم،27و28(. برای مثال، 
کیفر و عقوبتی نخواهد بود. آنان برای خود  کار نیست و هرگز به سبب ارتکاب این اعمال،  می کردند فتنه و امتحانی در 
که به معاصی و اعمال رذیله  کرامتی خاص قائل بودند و می گفتند: ما پسران خدا و دوستان اوییم و هرچقدر  فضیلت و 
از  شد  موجب  داش��ت،  برتربینی  خود  در  ریشه  که  باطلشان  پندار  بر  اص��رار  همین  و  نیست  عذابی  برای ما  باشیم،  آل��وده 
کر شوند )قرطبی،1364: 247/6؛ ابن عاشور، 167/5؛ طوسی،1414ق: 596/3(. مشرکین نیز مالئکه  کور و  ک حق  ادرا
که انسان  گمان خود بودند، در حالی که هیچ مجوزی نیست  را دختران خدا می نامیدند و دراین نام گذاری پیرو ظن و 
گشت در عقاید شرک آلود خود باقی بمانند و از  کند و همین تبعیت از اوهام باطل موجب  در درک حقایق به آن اعتماد 

گردند )طوسی، 430/9 و 431؛ آلوسی،1415ق: 59/14(. ک حقیقت محروم  ادرا

19. ظاهربینی
در هر زمان و مکانی مشاهدۀ ثروت، قدرت و تجمالت دنیوی دیگران، بعضی از انسان ها را می فریبد و چشمانشان را 
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کمال شکوه و عظمت، در میان خدمتگزارانی بسیار و  خیره و عقولشان را مسحور می کند )قصص، 79(. روزی قارون در 
گشت. اشخاص ظاهربین  گذاشته بود، در میان بنی اسرائیل حاضر  کنندۀ خود را به نمایش  که زیورآالت خیره  در حالی 
که هدف نهایی مساعی خویش را زندگی دنیا می دانستند، به محض مشاهدۀ این صحنه، عاقبت بغی و سرکشی  و آنان 
گردند )طبرسی،1372: 417/7؛ فخرالدین رازی،1420ق:  کردند همچون قارون غرق در لذات دنیوی  را فراموش و آرزو 
ع  که بتوانند بدین موضو 16/25؛ مغنیه،1424ق: 88/6(. در حقیقت ظاهربینی و سطحی نگری مانع از این می شد 

که وی ثروتش را از چه راهی به دست آورده و چه سرانجامی در انتظارش است. کنند  فکر 

20. شک و تردید
که  گاهی دچار تردید می شود و حتی در بعضی مواقع خود این مسئله موجب می گردد  طبیعتًا انسان در طول زندگی 
گر انسان همواره در شک و تردید باقی بماند و در  ا اما  کشف حقیقت نایل شود  انسان به تفکر و تفحص بپردازد و به 
که پرده از حقایق برمی دارند باز هم اسیر شک و تردید  جهت رفع آن اقدام ننماید و یا حتی پس از مشاهدۀ ادله و براهینی 

باشد، از خردورزی محروم می شود )غافر، 34(.
که حتی پس از مشاهدۀ دالیل آشکار  قرآن در این زمینه به رفتار مصریان در قبال حضرت یوسف)ع( اشاره می نماید 
گذشتگان  از  آنان اسیر اوهام و تقلید  نیز در طول رسالت آن حضرت همواره در نبوت ایشان شک می کردند زیرا عقول 
)آم��دی،1366: 72(، در  را خاموش می سازد«  نور قلب  تردید  که می فرماید: »شک و  امام علی)ع(  کالم  بود و همچون 
گفتند: دیگر پیامبری  ظلمات فرو رفته و هرگز در طلب تمییز حقیقت بر نیامدند و پس از درگذشت حضرت یوسف)ع( نیز 
کرد  گمراهی رها  کوردلی و  بعد از او نیست و خدا هم به سبب همین عصیان گری و شک و تردیدهای فراوان، آنها را در 

)طباطبایی،1417ق: 330/17 و 331؛ ابن عاشور، 192/24؛ مغنیه،1424ق: 451/6(.

21. امور لغو
جدایی        حقایق  و  انسان  بین  لهو،  آالت  و  غناء  به  سرگرمی  و  باطل  سخنان  به  دادن  گ��وش  همچون  لغو  کارهای 
»لهو  عبارت  با  ام��ور  این  از  لقمان  س��وره  در  خداوند  و7(.   6 )لقمان،  م��ی دارد  باز  صحیح  شناخت  از  را  وی  و  می افکند 
که آدمی را از مهمش باز دارد )راغب،1412ق: 748(.  کلمۀ »لهو« به معنای هر آن چیزی است  الحدیث« یاد می فرماید. 
که انسان را از حق منصرف نموده و به خود مشغول سازد؛ مانند حکایات خرافی و  »لهو الحدیث« نیز آن سخنی است 
لهو )طباطبایی،1417ق:  یا سرگرمی به غناء، مزمار و سایر آالت  و  را به فسق و فجور می کشاند  آدمی  که  داستان هایی 
209/16؛ مغنیه،1424ق: 156/6 و 157(. لهو الحدیث از طرفی معارض با حق است و از طرف دیگر بنیان معارف حق و 
صحیح را در انظار مردم سست و منهدم می سازد )طباطبایی،1417ق:210/16( و در نهایت هم موجب حماقت و نقصان 
 .)461 )آم��دی،1366:  می شود«  نادان  بپردازد  لعب  و  لهو  به  بسیار  که  »هرکس  فرمودند:  علی)ع(  امام  می گردد،  عقل 
کاسته می شود« )آمدی،1366:  که بسیار به لهو و لعب بپردازد، ازعقلش  آن حضرت در جایی دیگر می فرماید: »هرکس 

.)461

22.تبلیغات دروغین
که درصدد وارونه جلوه دادن حقایق برمی آیند و از طریق تبلیغ عقاید باطل  در همۀ ادوار اشخاصی یافت می شوند 
افراد  این  جمله  از  می افکنند.  آدمی  عقل  بر  حجابی  گویی  و  نموده  مشوش  را  عمومی  اذه��ان  فریبنده،  قالبی  در  خود 
گسترده ای زد.  فرعون است. وی برای نشان دادن حقانیت خود و بطالن دعوت حضرت موسی)ع(، دست به تبلیغات 
گیرد و از طریق شکوه سلطنت و زرق و برق ثروتش آنان را از آیات و  فرعون خوب  می دانست چگونه قوم خود را به بازی 

که خداوند در جهت تصدیق دعوت موسی)ع( به وی اعطاء نموده بود، غافل سازد )زخرف،54-52(.  معجزاتی 
در صحنه مبارزه ساحران و حضرت موسی)ع(، ساحران عالوه بر مبهوت ساختن دیدگان ناظران، سحرشان را با امور 
کردن جمالتی همچون »ای مردم دور شوید و مراقب باشید تا مورد  کردند و از طریق بازگو  دیگری در مخیلۀ آنها تقویت 
حملۀ مارها و افعی ها قرار نگیرید«، درصدد واقعی جلوه دادن صحنه و القاء ترس در مردم برآمدند. در حقیقت ساحران 
ک مردم و پرده افکنی بر حقایق، بهره جستند  از عواملی همچون تبلیغ و تلقین نیز در جهت مختل ساختن قدرت ادرا

)ابن عاشور، 234/8 و 235؛ نک: فخرالدین رازی، 1420ق: 335/14(. 
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کار برد، آن را به عنوان خدای حقیقی به  گوساله به  که در ساخت  سامری هم از طریق شیوه های تبلیغاتی خاصی 
گوساله پرستی روی آوردند )طه،85 و88(. مردم عرضه نمود و آنها هم به 

گرفتند اول روز اسالم  کعبه، عده ای از یهودیان تصمیم  در صدر اسالم و پس از تغییر قبله از بیت المقدس به سوی 
کفر نموده و بگویند علت بازگشت ما از اسالم  را پذیرفته و به نبوت محمد)ص( و قرآن ایمان آورند و در آخر روز اظهار 
گشت  آشکار  ما  بر  و  گفتگو نشستیم  به  دانشمندان خویش هم  با  و  پرداختیم  به جستجو  کتب خود  در  که  است  این 
که از  کذب و بطالن وی بر ما معلوم شد )آل عمران،72(. غرض آنها این بود  محمد)ص( پیامبر موعود تورات نیست و 
طریق این شگرد تبلیغاتی، افکار مسلمانان را مضطرب سازند و در دلشان تخم شک و تردید بکارند، زیرا اعراب بر این 
که توطئه یهودیان باعث  کتاب از آنان داناترند و حق را بهتر تشخیص می دهند و امید این می رفت  که اهل  باور بودند 
رازی،1420ق:  )فخرالدین  نیست  حسد  و  عناد  سر  از  کتاب  اهل  تکذیب  بگویند  و  بازگردند  دینشان  از  نیز  ایشان  شود 

257/8و 258؛ آلوسی،1415ق: 192/2؛ مغنیه،1424ق: 87/2(.

23. شبهات
البالغه،1414ق: 81(. شبهات مختص عصر حاضر  )نهج  دارد  به حق شباهت  که  نامیدند  رو شبهه  این  از  را  شبهه 
را در عقایدشان داشته اند  افکنی قصد متزلزل نمودن مسلمانان  از طریق شبهه  افرادی  نیز  بلکه در صدر اسالم  نیست 
و  پرداخته  مجادله  به  مسلمانان  با  می کردند،  م��ردار  گوشت   خ��وردن  به  مبادرت  که  مشرکان  مثال  برای   )119 )انعام، 
مردار  که  حیوانی  و  شده  ذبح  خدا  اسم  با  که  حیوانی  گوشت  بین  است  فرق  چه  که  می نمودند  ح  مطر را  شبهه  این 
امتناع  کشته  که خدا  آنچه  از خوردن  لی  و  کشته ایم، بخوریم  را خود  آنچه  باید  ما  کشته است؟ چرا  را  آن  گشته و خدا 
کرده ایم )طباطبایی،1417ق:  که خود ذبح  کشته است، سزاوارتر به خوردن است تا حیوانی  ورزیم در حالی که آنچه خدا 
332/7؛ فخرالدین رازی،1420ق:129/13؛ زمخشری،1407: 61/2(. این شبهه، موجب شده بود بعضی از مسلمانان 
که با نام  گوشت حیوانی  گفته اند: برخی از مسلمین از خوردن  گردد و حتی  دچار تردید شوند و حقیقت امر بر آنان مشتبه 
اهمیت  که  آنچه  اما  ابن عاشور، 26/7(.  )مغنیه،1424ق: 254/3؛ نک:  اجتناب می ورزیدند  بود،  خداوند ذبح شده 
کنندۀ دوستان خدا در شبهات یقین است«  دارد، شیوۀ برخورد با شبهات است، امام علی)ع( فرمودند: »اما نور هدایت 
)نهج البالغه،1414ق: 81(. در جایی دیگر نیز می فرمایند: »هیچ پارسایی چون توقف هنگام مواجهه با شبهه نیست« 

)نهج البالغه،1414ق: 488(.

24. شایعات
کفار و منافقین برای ایجاد نفاق و خالف در بین مؤمنان، شایعاتی را ساخته و پرداخته  ک��رم)ص(  ا     در عصر نبی 
می کردند و مسلمانان سست ایمان هم آن را منتشر می ساختند )نساء، 83(. منافقان یا افراد ضعیف ایمان هنگامی که 
چیزی از ایمنی یا خوف همچون غلبه سپاه مسلمین بر دشمنان و یا یورش دشمن به مدینه را می شنیدند، آن را در میان 
به  که  بود  ممکن  حتی  و  داشتند  قرار  گمراهی  خطر  در  اشاعه  این  ناحیۀ  از  مؤمنان  از  برخی  و  می نمودند  اشاعه  مردم 
مخالفت رسول خدا)ص( بپردازند زیرا از طرفی این شایعات امر را بر مؤمنان مشتبه می ساخت و از سوی دیگر منافقان، 
ع باعث می شد  برخی در صدق و حقانیت پیامبر)ص(  که همین موضو این سخنان را از زبان پیامبر)ص( نقل می نمودند 
گر مردم،  کنند )طباطبایی،1417ق: 21/5؛ فخرالدین رازی،1420ق: 153/10(. خداوند متعال نیز می فرماید: ا نیز تردید 
ابهام بیرون  از چاه  را  آنان می توانند استنباط نموده و حقیقت  را به رسول خدا)ص( و اولی االمر ارجاع دهند،  شایعات 

آورده و صحت یا بطالن شایعه را روشن سازند )طباطبایی،1417ق: 22/5(.

گمراه 25. دوستان 
کرده و افکار  گمراه، منشأ خسرانی عظیم برای مصاحبانشان هستند زیرا رفته رفته در فکر و روح انسان رخنه  دوستان 
که انسان در نهایت به مقصدی غیر  گونه ای ترسیم می کنند  را به  القاء می نمایند و مسیر زندگی  را بر آدمی  باطل خود 
کیش دوست  بر آئین و  که می فرماید: »آدمی  کرم)ص(  ا که  می خواهد، برسد )فرقان، 27-29(. سخن پیامبر  آنچه  از 
افکار،  بر  همنشین  و  دوست  انکارناپذیر  تأثیر  به  اش��اره  نیز   .)375/2 )کلینی،1362:  می کند«  زندگی  خود  همنشین  و 

اندیشه ها و حتی سعادت و شقاوت انسان دارد. 
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26. وسوسه های شیطان
ق��رش��ی،1371: 32/5(  )راغ���ب،1412ق: 454؛  و متمرد است  به معنای دور شده  و  � ن«  � ط  ریشۀ »ش  از  شیطان، 
روی  خدا  یاد  از  هرکه   .)313 )فیومی،  می شود  شامل  را  موجودات  سایر  و  انس  و  جن  از  طغیانگر  و  متمرد  موجود  هر  و 
با  را  انسان  بر  این که خداوند در سوره زخرف، تسلط شیطان  از  و 37(.  )زخ��رف، 36  گرداند، شیطان مالزمش می گردد 
غ است، )راغب،1412ق: 688؛ ابن  فعل »نقیض« بیان می فرماید و این فعل از مادۀ » َقیض« به معنای پوست تخم مر
ج قطع می کند و  که ارتباط انسان را با جهان خار گونه ایست  منظور،1414ق: 224/7( می توان دریافت این احاطه به 
که پوسته همچون حائلی محتویات تخم را از عالم بیرون  قدرت تمییز و درک حقایق را از انسان باز می ستاند همچنان 
که  بهره می جوید  ترفندهای مختلفی  از  انسان  برای فریب  محفوظ می دارد )مکارم شیرازی،1386: 419/1(. شیطان 
عبارتند از: آرزوهای دور و دراز، وعده های دروغین و تزیین اعمال ناشایست در مقابل دیدگان آدمی )محمد،25؛ فاطر،5؛ 

نمل،24؛ انعام،43؛ عنکبوت،38(.

گیری  نتیجه 
معرفی   خداوند  پیشگاه  در  آدم��ی  کرامت  و  ارزش  معیارهای  از  آن را  و  م��ی ورزد  کید  تأ بسیار  اندیشه  و  تفکر  به  ق��رآن 
که ترک تعقل و عدم اندیشه را موجبات سقوط به مرتبه حیوانیت می داند. روایات نیز به اندیشیدن  گونه ای  می نماید به 
اهتمام خاصی نشان می دهند و آن را از عوامل بیداری دل و رستگاری معرفی می کنند. قرآن بر اندیشه ای صحه می گذارد 
که قرآن  الگویی  گردد. در  نایل  ابدی  انسان به سوی خداوند حرکت نموده و در پرتو آن به سعادت  که به موجب آن 
برای اندیشه ورزی ارائه می دهد، محور و مرکز، خداوند است؛ انسان هرچه از ایمان قوی تری برخوردار باشد و به ریسمان 
که شناخت بهتری نسبت به  گیرد، بهتر می اندیشد چرا  محکم الهی چنگ زده و در زیر لوای دستورات خداوند متعال قرار 
کرده و از جانب حق تعالی نیز به صفت فرقان مزین می گردد، از طرف دیگر هر  جهان هستی و موقعیت خود در آن پیدا 
گیرد، به همان میزان اندیشه اش رو به زوال می نهد و فضای روحش در تاریکی  که انسان از تعالیم پروردگار فاصله  چقدر 

فرو رفته و در نهایت هم به خسران ابدی دچار می شود.
تقویت  اسباب  از  را  بیرونی  و  محیطی  عوامل  یا  و  رفتاری  و  اخالقی  خصوصیات  همچون  فردی  عوامل  برخی  قرآن 
توبه،  و  یاد خدا، عبودیت  اندیشی،  آخرت  تقوی،  ایمان،  از:  که عبارتند  انسان معرفی می فرماید  بینش  و  اندیشه ورزی 

معجزات، سیر در تاریخ و آیات الهی.
آنان  و  قرار داده  را تحت الشعاع  انسان  ک��ی  ادرا و سایر قوای  اندیشه  و  یا محیطی، عقل  برخی موانع فردی  از طرفی 
کورکورانه، آرزوهای دور و  گناهان، نفاق، تکبر، تقلید   را از عملکرد صحیح باز می دارند این موانع عبارتند از: حب دنیا، 
کفر و ارتداد، شتاب زدگی، جهل، غفلت، تعصب و لجاجت، نفی معاد، رفاه طلبی، هوی پرستی، عدم  گرایی،  کثرت  دراز، 
تبلیغات دروغین،  گمراه، شبهات،  لغو، رهبران  امور  گمان های باطل، ظاهربینی، شک و تردید،  و    والیت پذیری، ظن 

گمراه و وسوسه های شیطان. شایعات، دوستان 
انسان در طول زندگی اش همواره در حال انتخاب است. انتخاب صحیح مستلزم اندیشه، تجزیه و تحلیل درست و 
ارائه می دهد برای اندیشه صحیح و تشخیص حق و باطل  که قرآن  الگویی  پا نهادن بر هواهای نفسانی است. طبق 
که انسان از دایره حق شناسی و حق پذیری  باید همواره تحت عبودیت پروردگار متعال بود زیرا تنها در این صورت است 
الهی می نگرد و هیچ  را به عنوان آزمون های  ج نمی شود. در حقیقت یک اندیشمند واقعی همه فرآیندهای زندگی  خار

ج  نمی شود و تالش می کند تا در هر موقعیتی مسئولیت خود را به نحوی شایسته انجام دهد. گاه از محدوده تقوی خار
که در   کریم به عنوان موانع اندیشه ورزی بر می شمرد، در عصر حاضر حائز اهمیت اند زیرا همچنان  که قرآن  هرآنچه 
برهه ای از زمان فرعون، سامری و دیگران به فریب مردم مبادرت می ورزیدند امروزه نیز رهبران جور و ستم و استعمارگر 
ع و مدرن تری بهره می جویند. آنان از طریق تبلیغات دروغین،  برای رسیدن به اهداف ناصواب خود از شگردهای متنو
را فراهم  ...که  به وسیله رسانه های مختلف به نشر آن می پردازند، زمینه غفلت مردم  و  لغو  امور  ترویج  کنی،  شبهه پرا
فیلم ها،  عرضه  با  باطل گرایان  می کنند.  تضعیف  را  دینی شان  اعتقادات  و  نموده  تردید  و  شک  دچ��ار  را  آنها  می کنند، 
گروهی نیز به صرف  که مردم و بویژه جوانان و نوجوانان را سرگرم ساخته و  موسیقی ها و مدهای مبتذل سعی می کنند 

کورکورنه می آورند و با آنان هم رنگ و هم صدا می شوند. این که عده زیادی جذب آنان شده اند رو به تقلید 
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ریشه  آدمی  دل  در  دنیا  حب  به تدریج  لذا  می دهند   قرار  انسان ها  آرزوه��ای  و  آمال  همه  محور  را  دنیا  برخی،  ام��روزه 
می دواند و یاد آخرت از آن رخت بر می بندد و انسان ها به تجمل گرایی، رفاه طلبی و مصرف گرایی روی می آورند. انسان 
که جز منافع خود به چیز دیگری نمی اندیشد طوری که در جهت حفظ منافع  گاه چنان دچار تکبر و غرور می شود  امروزی 
شخصی و رسیدن به خواسته هایش آبروی دیگران را می برد، به سادگی حق را پایمال می کند و حتی به قتل عام دیگران 

می پردازد.
کرده و شیفته ثروتش شدند و امروز نیز عقول  گذشته مردم با مشاهده ثروت قارون عاقبت فسق و فجور را فراموش  در 
که برای  به دست آوردن چنین ثروت هایی حاضر به  گونه ای  عده ای با نظاره مال و مکنت دیگران مسحور می گردد به 

گذاشتن ارزش های دینی و انسانی می شوند. زیر پا 
کردن شایعات شناخت حقایق را بر دیگران  کنون عده ای از طریق ساخته و پرداخته  گرامی اسالم)ص( تا از عصر نبی 
را  افترا بر علیه امیرالمومنین)ع( سال های متمادی مردم  مشکل می سازند، برای مثال معاویه بوسیله شایعه، تهمت و 
و  انسان های مومن  گاهی شایعات  کنونی  در جامعه  و  پیشین  در دهه های  بپردازند.  آن حضرت  لعن  به  که  کرد  وادار 
متعهد را نشانه رفته است. در عصر حاضر رفتارهای به دور از سطحی نگری، شتاب زدگی و تعصبات نابه جا به ویژه هنگام 
که یک خردمند واقعی با بصیرت،  برخورد با رویدادهای حساس از اهمیت خاصی برخوردار است بنابر این سزاوار است 

درایت و هوشمندانه با این قضایا برخورد نماید.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
منابع

ابن عاشور، محمدبن طاهر)1420ق(. التحریر و التنویر، بیروت: موسسة التاریخ 
ابن منظور، محمد بن مکرم)1414ق(. لسان العرب، بیروت: دارصادر، چاپ سوم.

آلوسی، محمود)1415ق(. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: علی عبدالباری عطیه، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول.
آمدی، عبدالواحد)1366(. تصنیف غررالحکم و دررالکلم، قم: دفتر تبلیغات اسالمی، چاپ اول.

الحرانی، ابن شعبه)1404ق(. تحف العقول عن آل الرسول)ص(، قم: جامعه مدرسین، چاپ دوم. 
الراغب االصفهانی، حسین بن محمد)1412ق(. مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان داودی، دمشق: دارالعلم. 

راوندی، سید فضل اهلل)بی تا(. النوادر للراوندی، قم: دارالکتاب، چاپ اول.
الزمخشری، محمود)1407ق(. الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت: دارالکتاب العربی، چاپ سوم. 

سید بن قطب)1412ق(. فی ظالل القرآن، بیروت:دارالشروق، چاپ هفدهم. 
الصدوق، محمد بن علی)1378ق(. عیون اخبار الرضا، تهران: نشر جهان، چاپ اول. 

طباطبایی، محمدحسین)1417ق(. المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعۀ مدرسین حوزه علمیه، چاپ پنجم. 
طبرسی، فضل بن حسن)1372(. مجمع البیان فی علوم القرآن، تهران: انتشارات ناصرخسرو، چاپ سوم.

طوسی، محمد بن حسن)بی تا(. التبیان فی تفسیر القرآن تحقیق، احمد قصیر عاملی، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
 فخرالدین رازی، محمد بن عمر)1420ق(. مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم. 

کاشانی،مالمحسن)1417ق(. المحجه البیضاء فی تهذیب االحیاء، قم: مؤسسه انتشارات اسالمی جامعه مدرسین، چاپ چهارم. فیض 
القرطبی، محمد بن احمد)1364(. الجامع الحکام القرآن، تهران: انتشارات ناصرخسرو، چاپ اول.

کبر)1371(. قاموس قرآن، تهران: دارالکتب االسالمیه، چاپ ششم.  قریشی، علی ا
الکلینی، محمد بن یعقوب)1362(. الکافی، تهران: نشر االسالمیه. 

المجلسی، محمدباقر)1362(. بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار االئمۀ االطهار، تهران: نشر اسالمیه. 
محدث النوری، میرزا حسین)1408ق(. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: انتشارات موسسۀ آل البیت)ع(. 

کتاب.  کلمات القرآن الکریم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر  مصطفوی، حسن)1360(. التحقیق فی 
مغنیه، محمدجواد)1424ق(. الکاشف، تهران: دارالکتب االسالمیۀ، چاپ اول. 

ح الکبیر للرافعی، بی نا. مقری فیومی، احمد بن محمد بن علی )بی تا(. المصباح المنیر فی غریب الشر
مکارم شیرازی، ناصر)1386(. پیام قرآن، تهران: دارالکتب االسالمیه، چاپ نهم.

--)1414ق(. نهج البالغه، قم: نشر هجرت، چاپ اول.




