
 هاها و زمینهمعاد ناباوری؛ علت

 *مصطفي آزادیانحجت االسالم والمسلمين 

 اشاره

بهرین  عقالنی و بسلیم پهذیری در برابهر حقیقهت از مههم     برخورداری از معرفت صویح

مید. معادباور کسی است که از طریق استدالل صهویح بهه   عوامل معادباوری به شمار می

مموزو معاد معرفت پیدا کند و از صمیم دل من را بپذیرد. این نوع معادباوری وقتی کامل 

شته باشد. امها در طهرف   شود که در مرحله عمل و سبک زندگی حاوری پر رنگ دامی

مقابل، معاد ناباور کسی است که یا اصال اعتقادی به معاد ندارد مانند کفار، و یا به معهاد  

کند کهه نشهانی از من ایمهان یافهت     ای رفتار میگونهایمان دارد، ولی در مرحله عمل، به

 شود. معادباوری دارای پشتوانه علمی و انگیزشی است.نمی

ها ایمان به معهاد بوجیهه   فراوانی برای اعتقاد به معاد هست که با من دالیل عقلی و نقلی

های جاودانی در ها و نعمتگردد. همهنان که نیل به قر  الهی، برخورداری از لذ،می

بهشت، نیل به مسایش و مرامش جاودانهه و نجها، از شهقاو، و عهذا  همیشهگی، از      

ها یا به سب  نامگهاهی و وجهود   . انسانمیدهای انگیزشی معادباوری به شمار میپشتوانه

 اوّلپردازند، و یا بهه سهب  دالیهل عملهی و انگیزشهی. دسهته       شبها،، به انکار معاد می

بوانند با مطالعه و بوقیق در دالیل معاد به مگاهی برسهند و پاسهو شهبها، خهود را     می

                                                           
ُعضوُهيأتُعلميُپژوهشگن ُعلومُوُف هنگُاسالمي.ُ*



 

 

 

 
106    1393توشه راهيان نور رمضان ره 

ههای  ههای جاودانهه اخهروی بهر لهذ،     بوانند با برجیح لهذ، بیابند، و دسته دوم نیز می

های پست دنیوی برخیزند. ایهن نوشهتار بهه عوامهل و     زودگذر دنیوی به مقابله با انگیزو

 پردازد.  های شناختاری و انگیزشی معاد ناباوری میزمینه

 شناختي معاد ناباوری الف ـ عوامل

ختی، عواملی است که با عقل نظری و معرفت سروکار دارنهد و مهانع   مراد از عوامل شنا

شوند. قرمن کریم چندین عامل را برای انکار معهاد  دسترسی انسان به معرفت صویح می

 اند از:ها عبار،ذکر فرمودو است که برخی از من

 نگريگرايی و سطحی. حس1

حس دست یابد، اما اُنس با بواند به حقایقی بیرون از اگرچه انسان با عقل خود می

گردد که در امور ناموسوس نیز از حس بهرو گیرد طبیعت و بماس مسان با من سب  می

همین نکته موج  شدو است، برخی در برابر دعو،  1و به دنبال مسائل حسی برود.

پذیرند که با حواس ظاهری قابل در  ها بنها چیزهایی را میپیامبران مقاومت کنند؛ من

ورزند. اعتقاد اند، غفلت میو از حقایق عقالنی و وحیانی که فرابر از در  حسیباشد 

هایی است که با حواس ظاهری قابل دریافت نیست و عقل و به معاد، از جمله مموزو

 پردازند.وحی به اثبا، من می

کننهد و خهود را از   هایی را که بنها به امور حسی و ظهاهری اکتفها مهی   قرمن کریم انسان

سهازند، بهه اندیشهه و خردگرایهی سهفارش      ایق معنوی و بهاطنی عهالم موهروم مهی    حق

أَُوَُلَمرُيتَفَك  واُفهيُُ،ُيعرلَمُو َُظنهِ ًاُمِنَُالْحَينةُِالدْنْينُوَُهُمرُعَنُِاْآلخِ َةُِهُمرُغنفِل و َ»فرماید: می

منُإِالُّبِنلْحَقُِّوَُأَجَلٍُمُسَمًّيُوَُإِ َُّكثي ًاُمِهنَُُأَنْف سِِْمرُمنُخَلَقَُاللّهُُالسَّمنواتُِوَُاْألَررضَُوَُمنُبَينَُْ

داننهد و از مخهر، ]و   ها فقط ظاهری از زندگی دنیا را میمن2ُ؛النّنسُِبِلِقنءُِرَبِِّْمرُلَكنفِ  و َ

ها و زمهین و منههه را   اند. میا منان با خود نیندیشیدند که خداوند، مسمانپایان کار[ غافل
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حق ]و در جهت ههدفی مههم[ و بهرای زمهان معیّنهی نیافریهدو       ست، جز بهمیان من دو ا

 «  است؟ ولی بسیاری از مردم ]رستاخیز و[ لقای پروردگارشان را منکرند.

کند که چهرا بنهها بهه ظهاهری از دنیها دل خهوش       گرایان را نکوهش میاین میا،، حس

و بأمل دربارو حقیقت دنیها   گیرند؛ در حالی که بفکراند و از اندیشه خود، بهرو نمیکردو

میهد و  مند به شمار مهی های یک انسان اندیشو هدف مفرینش انسان و جهان، از ویهگی

 بواند او را به امور باطنی و عقالنی رهنمون سازد. می

 . تقلید جاهالنه 2

به فرمودو قرمن کریم، گروهی در برابر دعو، پیامبران به این بهانه که پیرو میهین پهدران   

آثهنرِهِمرُُُأ مَّةٍُوَُإِنّهنُعَلهيُُُبَلُْقنل واُإِنّنُوَجَدرننُآبنءَننُعَلي» کردند:د هستند، ایستادگی میخو

وَُكيلِكُمنُأَررسَلْننُمِنُْقَبرلِكُفيُقَ ْيةٍُمِنُْنَيي ٍُإِالُّقنلَُمُتْ َف وهنُإِنّهنُوَجَهدرننُآبنءَنهنُُُُ،ُمُْرتَدُو َ

مِمّنُوَجَدرت مرُعَلَيهُِآبنءَكمرُقهنل واُُُقنلَُأَُوَُلَورُجِئْت كمرُبِأَهرد ُ،آثنرِهِمرُمُقْتَدُو َُأ مَّةٍُوَُإِنّنُعَليُعَلي

گویند ما نیاکان خود را بر میینی یافتیم و مها نیهز   ها میبلکه من 1؛إِنّنُبِمنُأ ررسِلْت مرُبِهُِكنفِ  و َ

چ شهر و دیاری پیش از بو، انذارکنندو، در هیاین گونهایم. و به پیروی منان هدایت یافته

مندان مست و مغرور من گفتند: مها پهدران خهود را بهر     که ثرو،ای نفرستادیم، مگر این

کنیم. ]پیامبرشان[ گفت: میا اگر من برای شهما میینهی   میینی یافتیم و به مثار منان اقتدا می

کنیهد؟[  م، ]باز هم انکار مهی بان را بر من یافتید، موردو باشبر از منهه پدرانبخشهدایت

 «اید، کافریم.گفتند: ]مری،[ ما به منهه شما به من فرستادو شدو

کنهد  زدگی و ببعیت نامگاهانه از افراد، بالش میقرمن کریم با انتقاد از این نوع شخریت

گروی را در انسان زندو گرداند. پیدا است که پیروی شهخص  قدر، عقلی و رو  برهان

د مگاو، رجوع غیر متخرص به متخرص، یا اطاعت بیمار از پزشک حهاذق،  نامگاو از فر

میهد؛ بلکهه عهاملی بهرای حرکهت      به هیچ وجه، بقلید مذموم و نکوهیدو به حسا  نمی

اما اگر بقلیهد بهه    2بکاملی جامعه و از لوازم رشد، هدایت، مموزش و بربیت خواهد بود؛

                                                           
ُ.24ه22.ُزخ ف،ُآيه1ُ
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ی به صور، بقلید جاهل از جاهل و یها  معنای ببعیت کورکورانه و بدون دلیل باشد، یعن

بقلید عالم از جاهل در مید، نکوهیدو خواهد بود؛ زیرا موجه  گسهترش فسهاد، انتقهال     

گونه که در میا، همان 1فکری و انواع خرافا، خواهد شد. هایاخالق زشت و انوراف

 شود، مال  اصلی مشرکان برای عمل، نه حهق و حقانیهت، بلکهه صهرفاً    باال مالحظه می

شان بود و مشخص است که این روحیه در بهافهت و بعهار  بها    پیروی از میین پدران

 جویی انسان قرار دارد. عقالنیت و حق

زدگهی مهذموم   امروزو هم ممکن است برخی افراد، ناخواسته دچهار بقلیهد و شخرهیت   

های گمهراو گرفتهار شهوند و بها وجهود      ها و رسانهشدو، در دام اشخاص، احزا ، گروو

های جدید ها ببعیت کنند. باید مواظ  باشیم با فری  حیلهمان و عقالنیت خود، از منای

شیطانی را نخوریم و در ببعیت از هر عقیدو، شهخص، گهروو و جریهانی، بها بوجهه بهه       

 های دینی و عقلی، انتخا  صویوی داشته باشیم.مال 

ابومبیل قرار دارد. به روزی سوار خودرویی شدم. دیدم عالمت صلی  روی میینه داخل 

دانی این عالمتِ چیست؟ گفت: نهه. گفهتم: ایهن عالمهتِ صهلی       مقای رانندو گفتم: می

را به صهلی  کشهیدو و کشهتند؛ امها مها       {است. مسیویان معتقدند که حار، عیسی

صهراحت من را بکهذی    دانیم؛ زیرا خداوند بهمسلمانان این عقیدو را باطل و خرافی می

 کردو است:

ُْهمرُُوَُقَورلِِْمرُإِنّنُقَتَلْنَنُالْمَسيحَُعيسَيُابرنَُمَ ْيمَُرَسُولَُاللّهُِوَُمنُقَتَل و ُُوَُمنُصَلَبُو ُُوَُلكنُْش بِّهَُلَ»

، در «ما مسیح عیسی بن مریم، پیامبر خدا را کشتیم»و گفتارشان که:  2؛وَُمنُقَتَل و ُُيقينًنُ...

ها مشهتبه شهد... و قطعهاً او را    دار مویختند؛ اما امر بر منحالی که نه او را کشتند و نه بر

نکشتند. بنابراین، نر  این صلی ، مخالفت صریح با میا، قهرمن کهریم اسهت. وقتهی     

درنگ عالمت صلی  را شکست و دور انهداخت  رانندو موترم از این مسأله مگاو شد، بی

م. متأسهفانه، برخهی از   و ضمن بشکر از بندو، گفت نسبت به این مسهأله مگهاهی نداشهت   

هایی را بهه گهردن خهود    ویهو جوانان عزیز، بدون مگاهی کافی، عالئم و نشانهمؤمنان، به
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پوشند که اطهالع دقیقهی از   های خاص میها و عکسهایی با مار مویزند و یا لباسمی

داننهد کهه ناخواسهته بهه دشهمنان دیهن و       هها ندارنهد و نمهی   ماهیت من عالئم و عکهس 

های گوناگونی از قبیهل شهیطان  ها و نولههایی از گرووکنند؛ نشانهخدمت می کشورشان

 است.   های کاذ ، که از اساس با عقاید قرمنی ما در بعار پرستی و عرفان

 . پیروي از گمان3

از نظرگاو قرمن کریم، منکران معاد، هیچ برهانی بهرای دیهدگاو خهود ندارنهد و بنهها بهر       

وَُقنل واُمنُهِيُإِالُّحَينت نَنُالهدْنْينُنَمُهوتُُوَُُُ»پردازند: کار معاد میاساس حدس و گمان به ان

ها گفتنهد: چیهزی   من 1؛نَحرينُوَُمنُيْرلِكننُإِالَُّالدَّهر  ُوَُمنُلَُْمرُبِيلِكُمِنُْعِلْمٍُإِ ُْهُمرُإِالُّيظ نُّو َ

هها  روهی جهای من میرند و گجز همین زندگی دنیای ما، در کار نیست؛ گروهی از ما می

گوینهد، علمهی   کند. منان به سخنی کهه مهی  گیرند و جز ]طبیعت،[ ما را هال  نمیرا می

 «پایه دارند.ندارند؛ بلکه بنها گمانی بی

انسان خِردمند برای ابخاذ باورهای بنیادین خود، از روشهی درسهت و عاقالنهه اسهتفادو     

شهوند  های مهم زندگی مواجه میشکند. خردمندان با عقل و اندیشه با مسائل و پرسمی

ها پاسو درخور دهنهد. در  های عقلی به منها واستداللکنند به کمک بولیلو بالش می

بوان به شایعا، و سخن دیگران استناد کرد و یها از گمهان پیهروی    مسائل نمی این گونه

  هُمرُإِالُّظَنًّنُإِ َُّالظَّنَُّوَُمنُيتَّبِعُُأَكثَ»رساند: کرد؛ زیرا گمان انسان را به حقیقت و یقین نمی

ها، جز از گمان ]و پنهدارهای  و بیشتر من2ُ؛الُيغْنيُمِنَُالْحَقُِّشَيئًنُإِ َُّاللّهَُعَليم ُبِمنُيفْعَل و َ

سهازد ]و  نیاز نمیکه گمان، هرگز ]انسان را[ از حق بیکنند؛ با مناساس[، پیروی نمیبی

 «دهند، مگاو است.اوند از منهه انجام مییقین، خدرساند[. بهبه حق نمی

ها؛ زیرا مشهرکان بهر   کنند و نه همه منمطابق این میه، بیشتر مشرکان از گمان پیروی می

خبرنهد کهه بوهت بهأثیر پنهدارهای      ها افرادی خرافی، نادان و بیاند: اکثریت مندو دسته

ستند که با وجود علم به سسهت  دلی هها، رهبران سیاواند؛ اما اقلیتی از منغلط قرارگرفته
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پرسهتی  بودن راو خود، بنها برای حفظ منافع خویش، مهردم را بهه سهوی شهر  و بهت     

 1کنند.دعو، می

ها به بفکر دربهارو معهاد و رههایی از موانهع معرفتهی فهوق،       بشویق انسانخداوند برای 

؛ 3یهر پیهامبر  ؛ زنهدو شهدن عُز   2فرماید؛ مانند: داستان اصوا  کهفهایی را ذکر مینمونه

  5و رویش گیاهان. 4{زندو شدن مردگان به دست حار، عیسی

 ب ـ عوامل انگیزشي معاد ناباوری

هایی است که با عقل عملهی، ارادو  مراد از عوامل انگیزشی معاد ناباوری، عوامل و زمینه

شوند کهه انسهان بها وجهود     گیری انسان سروکار دارند و موج  میو با ساحت برمیم

گیری در مسیر ناصویح گام نهد. برخی از این علم، فطر، پا  و بدین، در مقام برمیم

 اند از:  عوامل، عبار،

 گريزيگري و مسئولیتباحه. ا1

،ُبَلُْي يدُُاْإلِنْسهن  ُلِيفْجُه َُأَمنمَههُُُُ»فرماید: قرمن کریم دربارو انگیزو عملی معاد ناباوران می

پرسهد:  خواهد در بمام عمر گناو کند. ]از این رو،[ میبلکه او می 6؛يسرئَل ُأَين َُيورمُُالْقِينمَةِ

 « روز قیامت کی خواهد بود؟

دهد، ناشی از میلی است که نسبت به هدف و نتیجه دارد و که انسان انجام میهر عملی 

های دهد. این هدف، دارای گونهبرای رسیدن به من هدف و نتیجه، من رفتار را انجام می

باشد. گاهی، بنها ارضای یک غریهزو او را بهه سهوی انجهام     متنوع و سطو  مختلف می

. بنابراین، اگر میل و گرایشی نسبت به انجام کاری برکشاند و گاو، اهداف عالیعمل می

هها در مواجههه بها امیهال، دو     نداشته باشیم، هرگز من کار را انجهام نخهواهیم داد. انسهان   

                                                           

ُ.286،ُص8ُش،ُج1379ُدوم،ُوبيستُ.ُمكنرمُشي از ،ُننص ُوُديگ ا ،ُتفسي ُنمونه،ُتْ ا :ُدارُالكتبُاالسالمية،ُچنپ1

ُ.21.ُكْف،ُآيه2ُ

ُ.259.ُبق  ،ُآيه3ُ

ُ.110.ُمنئد ،ُآيه4ُ

ُ.6ه5.ُحج،ُآيه5ُ

ُ.6ه5.ُقينمت،ُآيه6ُ
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های غریزی و حیوانی خود هسهتند و  ای در سبک زندگی، موکوم خواستهاند: عدودسته

أَُرَأَيتَُ»کنند: ، زندگی میبا وجود برخورداری از امیال روحانی، درست همانند حیوانا

امُتَحرسَبُُأَ َُّأَكثَ َهُمرُيسرمَعُو َُأَورُيعرقِل و َُإِ ُْهُمرُُ،مَنُِاتَّخَيَُإِلَْهُُهَوا ُُأَُفَأَنْتَُتَكو  ُعَلَيهُِوَكيالً

د میا دیهدی کسهی را کهه ههوای نفسهش را معبهود خهو        1؛إِالُّكنْألَنْعنمُِبَلُْهُمرُأَضَلُُّسَبيالً

بوانی به دفاع از او برخیزی ]و او را هدایت کنی[؟ میها گمهان   برگزیدو است؟ میا بو می

ند؛ بلکهه گمهراو  افهمند؟ منان فقط همهون چهارپایانشنوند یا میبری بیشتر منان میمی

 «  برند.

دسته دیگر، مؤمنان نیکوکارند که هموارو از چراغ عقل و ایمان پیروی نمودو و از دنبالهه 

کنند. به همین دلیل، سهبک زنهدگی منهان، از سهبک     های حیوانی پرهیز میخواسته روی

 مهادی  یهها گرایش اسار، در گروو نخست، گردد. اما اندیشهزندگی دیگران متمایز می

 بهه دسهت   معنهوی  و غیبهی  حقایق دربارو درست معرفت با یابدنمی مجالی و دارد قرار

انههد و بههه بعبیههر عالمههه و امیههال خویشههتنهوامههدار، اسههیر شهههوا،  هههایانسههان. مورد

 را شهان پای و دست قیدوبندهای بقوا و ایمان، با کنندمی بکذی  را ، قیامتییطباطبا

دانند که معادبهاوری، پشهتوانه   خوبی میها بهمن 2بدانند. مبا  را چیز همه مزادانه و نبندد

ی و خهودداری از  ههای رفتهار  نیرومندی برای احساس مسئولیت و پذیرفتن موهدودیت 

ها پرستیها و شهو،ظلم و بجاوز و فساد و گناو است و با انکار من، راو برای هوسرانی

گونه گرفتهار شههوا، عملهی    یقین، با زمانی که انسان اینبه 3شود.ها باز میو خودکامی

  بواند به مقام رفیع انسانیت واصل شود:خود باشد، هرگز نمی

 شک  بیررکن ن یتو کز  رک  طبیع  
 

 کجم به کو  طریق  گررش تروکنی کررر    
 

 ج م  یمش نردکشر نقرمو ک ارررل ک ری    
 

 4ررری کر رمن تم نظرر توکنر  رغبمش شل بنت 
 

                                                           
ُ.44ه43.ُف قن ،ُآيه1ُ
ش،1372ُ.ُطبنطبنيي،ُسيدُمحمدحسين،ُالميزا ُفيُتفسي ُالق آ ُالك يم،ُتْ ا :ُدارُالكتبُاالسالمية،ُچنپُپنجم،2ُ
ُ.190،ُص20ُجُ
ُچنپُچْلم،3ُ ُتبليغنتُاسالمي، ُسنزمن  ُتْ ا : ُجلد (، ُكنملُسه ُ)دور  ُآموزشُعقنيد ُمحمدتقي، ُمصبنحُيزد ، .

ُ.342ش،ُص1377ُ
ُشمس4 ُحنفظُشي از ، ُتصحيحُبْنء. ُديوا ُحنفظ، ُچنپُالدينُمحمد، ُانتشنراتُدوستن ، ُتْ ا : الدينُخ مشنهي،

ُ.144ش،ُغزل1382ُچْنرم،ُ
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 . دشمنی با خدا و پیامبران2

های مادی، نسبت به خدا و خداپرسهتان، نفهر، و   ها، بوت بأثیر گرایشبرخی از انسان

دشمنی دارند. به همین جهت، هموارو در اندیشه بکذی  میا، خدا و مبارزو با مؤمنهان  

دشهمنی، مهانع بزرگهی بهرای اندیشهیدن دربهارو حهق و حقیقهت و          ایهن گونهه  هستند. 

مدّثیر دربارو ولید بهن مغیهرو مخزومهی، یکهی از     معادباوری خواهد بود. میابی در سورو 

و قرمن کریم سب   ,سران معروف قریش نازل شدو است که دشمنی او با رسول خدا

هرگهز، چنهین نخواههد شهد؛ چهرا کهه او        1؛كالُّإِنَّهُُكن َُِآلينتِننُعَنيدًا»کفر او شدو است: 

به من نوع مخالفت و دشهمنی   ،«عناد»از مادو « عنید« »ورزد.نسبت به میا، ما دشمنی می

گیرد؛ یعنی انسان، حقانیت چیزی را در  کند و بها  شود که مگاهانه صور، میگفته می

دانست که قرمن، کالم خدا است؛ ولی با این حال، من را من به مخالفت برخیزد. ولید می

دهد که عناد او با حق، یک امهر مسهتمر و همیشهگی    نشان می« کان»نامید. بعبیر  «ورسِ»

 2بود؛ نه مقطعی و زودگذر.

اکنون نیز عناد و دشمنی ممریکا و رژیم غاص  صهیونیستی با نظهام مقهدس جمههوری    

ها از اسالم عزیهز و مکته  اههل    ای است که مناسالمی ایران، بنها به دلیل بغض و کینه

که مها را از راو و  پذیرد؛ مگر اینگاو این دشمنی پایان نمیدل دارند و هیچدر  [بیت

هرگز یهود  3؛مِلَّتَُْمرُتَتَّبِعَُحَتّيُالنَّصنر ُالَُوَُالْيُْودُُعَنْكُتَ ْضيُلَنُْوَ»مان باز دارند: اهداف

ی و[ ها شهو های منو نراری از بو راضی نخواهند شد با ]به طور کامل، بسلیم خواسته

 «یافته[ منان، پیروی کنی.از میین ]انوراف

 دلی . گناه و سخت3

فرمایهد:  های مهم معاد ناباوری، انجام گناو است. قرمن کریم در این بارو مییکی از زمینه

ُإِذاُت تْلهُيُ،عرتَدٍُأَثيمٍوَُمنُيكيِّبُُبِهُِإِالُّكلُُّمُُ،الَّيينَُيكيِّبُو َُبِيورمُِالدِّينِ،ُوَيلٌُيورمَئِيٍُلِلْمُكيِّبينَ»

                                                           
ُ.16.ُمدّثّ ،ُآيه1ُ

ُ.225،ُص25ُمكنرمُشي از ُوُديگ ا ،ُتفسي ُنمونه،ُپيشين،ُجُ.2ُ

ُ.120.ُبق  ،ُآيه3ُ
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وای در من روز  1؛ق ل وبِِْمرُمنُكنن واُيكسِبُو َُكالُّبَلُْرا َُعَليُ،عَلَيهُِآينت ننُقنلَُأَسنطي  ُاْألَوَّلينَ

نمایند و بنها کسی من را انکهار  کنندگان! همان کسانی که روز جزا را انکار میبر بکذی 
هها خوانهدو   ر است؛ ]همان کسانی که[ وقتی میا، مها بهر من  کند که متجاوز و گنهکامی
پندارنهد[؛  هها مهی  های پیشینیان است. چنین نیست ]که منگویند: این افسانهشود، میمی

 «  شان نشسته است.هایشان چون زنگاری بردلبلکه اعمال
ههای  شوند قل  مدمی به بشخیص درست نرسد و هشدارها و ممهوزو گناهان موج  می

معتهد، یعنهی   »کهه  وحیانی را جدی نپندارد. مطابق این میا،، منکران معاد عالوو بر ایهن 
هستند، میها، الههی را نیهز بهه بمسهخر گرفتهه، من را       « اثیم، یعنی گنهکار»و « بجاوزکار
کنند. قهرمن کهریم ریشهه    ارزش معرفی میهای موهوم و سخنان بیای از افسانهمجموعه

شهان نشسهته   هایداند که همهون زنگاری بردلها میسوء من اصلی این طغیان را اعمال
، به معنهای زنگهاری اسهت کهه     «ران»و منان را از در  حقیقت موروم کردو است. واژو 

  2برد.نشیند و شفافیت و درخشندگی من را از بین میروی اشیای قیمتی می
و حهسّ بشهخیص    مری، بدبرین اثر گناو، باریک ساختن قل  و از میان بردن نور علهم 

شوند و قل  را بهه یهک بهابالق بهدبو و     است. گناهان از اعاا و جوار ، وارد قل  می
دههد و  جها اسهت کهه انسهان راو را از چهاو بشهخیص نمهی       سازند؛ اینگندیدو مبدل می

در  ,پیامبر گرامی اسهالم  3کند.شود که همه را حیران میمربک  اشتباها، عجیبی می

 فاسهد  را انسهان  قله   زیهاد،  گناههان  4؛لِلْقَلْهوبُُِمَفْسَدَةٌُاليُّن وبُِكَثْ َة »فرماید: این بارو می

ُسَهورداءَُ،ُن كْتَهةًُُقَلْبِهُِفِىُنَكَتَترُذَنْبنًُأَذْنَبَُإِذاُالْعَبردَُإِ َّ» :فرمود دیگر حدیثی در و یا« کند.مى

ُذَكَه َُُالَّيِىُال َّيرن ُفَيلِكَُقَلْبَهُ،ُتَعرل وُحَتّىُزادَترُعندَُإِ ُْوَُقَلْبُهُُصَقَلَُاسرتَغْفَ َُوَُنَزَعَُوَُتنبَُفِإِ ْ

وقتی که بنهدو گنهاو کنهد، نقطهه      5؛يَكْسِبُو َُكنن واُمنُق ل وبِِْمرُعَلىُرا َُبَلُْكَالُّالْق  ْآ ِ:ُفِىُاللّهُ
                                                           

ُ.14ه10.ُمطفّفين،ُآيه1ُ

ق/1412ُ.ُال اغبُاالصفْنني،ُمف داتُالفنظُالق آ ،ُتحقيقُصفوا ُعدنن ُداوود ،ُبي وت:ُدارُالقلم،ُالطبعةُاألولي،2ُ

ُ.«رين»م،ُذيلُواژ 1992ُ

ُ.266ه265،ُص25ُتفسي ُنمونه،ُپيشين،ُجُ.ُمكنرمُشي از ُوُديگ ا ،3ُ

ُجالل4 ُالسيوطي، ُللطبنعةُ. ُالفك  ُدار ُبي وت: ُالمأثور، ُالتفسي  ُفي ُالمنثور ُالدّرّ ُتفسي  ُالكمنل، الدينُعبدال حمنُبن

ُ.447،ُص8ُم،ُج1983ُقُه1403والنش ُوالتوزيع،ُالطبعةُاألولي،ُ

ُص5ُ ُهمن ، .445ُ ُتفسي  ُجمعه، ُالشيخ ُالحويز ، ُالع وسي ُال ابعة،ُ؛ ُالطبعة ُاسمنعيلين ، ُمؤسسه ُقم: ُالثقلين، نور
ُ.532،ُص5ُق،ُج1415ُشُه1373ُ
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د، شود. اگر بوبه کند و از گناو دست بر دارد و استغفار نمایه سیاهی در قل  او ایجاد می
کهه بمهام   یابد و اگر باز هم به گناو برگردد، سیاهی افزون شود؛ با ایهن قل  او صیقل می

ق ل وبِِْمرُمنُكهنن واُُُكالُّبَلُْرا َُعَلي»قل  او را فرا گیرد. این، همان زنگاری است که در میه 

 «  به من اشارو شدو است.« يكسِبُو َ

مؤمنان و معادباوران؛ چرا که شهیطان  این دسته از میا، و روایا،، هشداری است برای 
کند با منهان را بهه گنهاو ملهودو     ها نشسته و از هر فرصتی استفادو میهموارو در کمین من

سازد و به انکار معاد بکشاند. امروزو، با پیشرفت فناوری اطالعا، و در دسترس بهودن  
شهیطان از طریهق   بر شدو اسهت و  فااهای مجازی مانند اینترنت، زمینه برای گناو فراهم

کنهد مها را در دام گنهاو بینهدازد.     های زودگذر بالش مهی امیال نفسانی، شهوا، و هوس
پس، نباید اجازو داد که شهوا، نفسانی، مایه اسهار، رو  شهوند و بهه بعبیهر سهعدی      

 سازد:  بین ما را نابینا میها است که دیدگان حقیقتشیرازی، گرد و غبار هوس

  ررتهحقیقرر ،  رررکیی ک رر  آشک 
 

 هررروک ک هرررو ، گررررر بر م رررته  
 

 نبینی که جمیی که بر م   گررر 
 ج

 1نبیند نظرر، گرچره بینم ر  ضررر     
 

 :اسرائیلـ داستان عابد بنی

ء ُمِنْكُإِنّيُكمَثَلُِالشَّيطن ُِإِذُْقنلَُلِْإلِنْسن ُِاكف  ُْفَلَمّنُكفَ َُقنلَُإِنّيُبَ  »فرماید: قرمن کریم می

اند که به انسان گفت: کهافر شهو ]بها    ها ]منافقان[، مثل شیطانمن 2؛رَبَُّالْعنلَمينَُأَخنفُُاهلل

مشکال، بو را حل کنم[؛ اما هنگامی که کهافر شهد، گفهت: مهن از بهو بیهزارم. مهن از        
 «خداوندی که پروردگار جهانیان است، بیم دارم.

 شدو است:   نقل یدنىشن این داستان مجمع البیاندر ذیل این میه شریفه، در بفسیر 
کهرد. ایهن   زندگی می« برصیرا»پیشه و پارسایی به نام اسرائیل مرد عباد،در جامعه بنی

شخص، عمری را به پرستش خدای یکتا سپری کرد و در پربو عباد،، به مقامی رسهید  
 ههر  و بهود  ناراحهت  و  عباد، کثر، از کرد. شیطانکه خداوند دعای او را اجابت می

 .نتوانست سازد، منورف را او خواست چه

                                                           
1ُ ُچنپُدوم، ُنش ُمحمد، ُتْ ا : ُبوستن ، ُكلينتُسعد ؛ ُسعد ُشي از ، ُبنبُسومُدرُعشقُوُمستيُو1364ُ. ش،

ُ.111شور،ُصُ
ُ.16.ُحش ،ُآيه2ُ
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 بهه  کهه  خواستند برصیرا و از شد مبتال فلج بیمار  به مملکت، من پادشاو دختر روزی
 رو، ایهن  و از نپهذیرفت  برصیرها . کنهد  دعها  دختهر  من شهفا   برا  و رفته سلطان خانه

 جها  همین را او: گفت برصیرا .موردند صومعه به گذاشته، بختى رو  را دختر برادران،
 جها من در را دختر کردند و قبول برادران. یابد شفا و کنم دعا سور برایش وقت با بنهید
 ایهن  یافهت. در  شهفا  دختهر  و کرد دعا برصیرا شد، سور وقت چون و رفتند و گذاردو
 من و کهرد  وسوسهه  به شروع و ممد عابد نزد به شمرد و غنیمت را فرصت شیطان موقع،
برصیرها   به او بجهاوز کهرد.   و گردید اشفریفته که داد جلوو چنان و  نظر در را دختر
 دختهر  ایهن  است ممکن که افتاد فکر به شد و پشیمان عمل زشت، من از فراغت از پس

 را او کهه  انهداخت  دلش به شیطان. سازد رسوا مرا و دهد گزارش برادرانش به را جریان
 همهین  برصیرها . سازد مخفى را خود جنایت وسیله، بدین و کند دفن جاهمان و بکشد
 .کرد دفن اشصومعه کنار در را دختر جسد ساعتى، از پس و کرد را کار
 او کهردم،  دعها  مهن : گفهت  هامن به گرفتند، را خواهر سراغ و ممدند برادران صبح چون
 پرداختند وجوجست به خواهر دنبال به شاهزادگان. رفت بیرون صومعه و از شد خو 

 اسهت.  کشهته  را دختر برصیرا که گفت هامن به شیطان یا و افتاد فکرشان به سرانجام و
 دسهتور  پادشهاو  .موردنهد  بیرون را دختر جسد کردو، پیدا را او دفن جا  بوقیق، از پس
 خبهر  نیهز  را شههر  مهردم  موردنهد.  شهر به را او انداخته، برصیرا گردن به ریسمانى داد

 شد. عظیمى اجتماع کردند؛
 او بهاالخرو،  ممدو اسهت.  بار به عابد برا  رسوایى چه وضعى، چنین در که است طبیعى

 مجسهم  مقابلش در شیطان انداختند، گردنش به را دار طنا  چون موردند. دار پا  به را
 مهرا  اگهر  اکنهون  ام.موردو پهیش  بهو  بهرا   من ها راگرفتاری این بمام: گفت او به و شد

بینی که بهر چوبهه دار   میکنى، بو را نجا، خواهم داد. عابد گفت: چگونه؛ مگر ن سجدو
پهذیرم. عابهد بیههارو بها     سجدو کنی، می مرا سر اشارو ام؟ شیطان گفت: اگر بابسته شدو

 او بهه  سهر  بها  عابد اشارو سر شیطان را سجدو کرد و به خدای یگانه کفر ورزید و چون
 1.شد دور او نزد و از کرد ا خندو شیطان کرد، اشارو
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