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 چکيده
 «فطنرت»این  نینرود دروننی  .ها و صراط مستقیم قرار دادخداوند متعال انسان را آفرید و در او نیرو و کششی درونی به سمت خیرات و خوبی

افتنند. راهنی منیکنند و بنه گنمشوند که در مسیرد برخالف فطرت خویش حرکت میدیده میها کسانی شود. گاهی در بی  انساننامیده می

تحریر درآمده اسنت. این  مقا نه بنا روش  ةبه رشت ،شوداش میرو با هدف شناسایی عواملی که سبب انحراف فطرت از مسیر اصلینوشتار پیش

هناد وسوسنه) عامن  ینازدهبراسنا  آینات قنرآن کنریم  ،ه است. در ای  مقا نهو با مراجعه به تفاسیر قرآن کریم، نگاشته شداستنادد تحقیق 

ود نسننيیده از ینر، پگراینیاز هواد نفس، دوست نابنا،، شصینیت پیرود، دنیاگرایی، زنگار دل، پندارگراییشیطانی، غفلت، کبر و خودبینی، 

در پاینان نین   شنده اسنت.بررسنی  ،گردنندخاموشی نور فطرت می به عنوان عواملی که سبب (گسست  پیوند ایمان و خانواده اکثریت ناآگاه، و

 بیان شده است. اتگیرد از ورود به ای  انحرافپیشبراد کارهایی راه

 

 .راهیشیطانی، غفلت، انحراف، گم ةفطرت، وسوس ها:كليدواژه
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 مقدمه
هر فرد و هنر مندیرد کنه از  نرف مقابن  و ینا از زیردسنت خنود 

انيام آن  برادهاد الزم را انتظارات خاصی داشته باشد، از قب  زمینه

کند. مادرد که از فرزند خود توقعات خاصنی دارد انتظارات فراهم می

نظر گرفته، از همان نصسنتی  روزهناد  او در ةو اهدافی را براد آیند

کنود  او که شرایطی است آوردن به فکر فراهم  ،رشد جنی  در رحم

برسد و در حد توان خویش نی  در این   ،پروراندبه آنچه او در ذه  می

که قادر مطلق و نی  علنیم و  ،از خداوند . بنابرای ،کندفعا یت میزمینه 

حکیم است، بعید است که موجودد را آفریده باشند و از او توقنک کنار 

اما شرایط را براد رسیدن او به آن مطلنو، در  ،خاصی را داشته باشد

 اختیار انسان قرار نداده باشد.

خداوند متعال انسان را آفرینده و هندف از آفنرینش او را عبنادت 

: )ذارینات »وَمَا خَلَقْتُ ا ْيِ َّ وَا ْإِنْسَ إاِلَّ  ِیَعْبُدُونِ»خود قرار داده است: 

پس از یک وجود حکیم بعید است که ای  هندف را از آفنرینش  .(65

هاد رسیدن به این  مطلنو، را در ود زمینه ، و یانسان داشته باشد

در  ،رسنیدن انسنان بنه این  هندفجهت قرار نداده باشد. خداوند در 

همان گرایش  کهنهاده  «فطرت» د در درون او به نام او ی  گام چی

خداوند بنراد  ا بته ای  عام  درونی است و .هاستبه خیرات و خوبی

خنار  از از بیرون نی  پیامبران و امامان را فرستاده کنه  ،هدایت انسان

 ای  مقا ه است. بحث

اهمیت ای  موضوع در آنياست کنه بنا وجنود چننی  چین د در 

و نی همنواره  ،دهدکه او را به سمت امور نیک سوق می ،وجود انسان

اند و یا ابتندا در شود که یا در مسیر صحیح نبودهبا افرادد برخورد می

اما پس از چندد بنه راه  ،اندمسیر صحیح و صراط مستقیم قرار داشته

انند. همچننی  گناهی در به راه با   وارد شنده ،صحیح پشت نموده

کننند کنه به با   رود منی ،را رها کرده امروزد افرادد حق ةجامع

 الزم است ای  عوام  شناخته شود.

خواهد شد ای  است که چه عامن  ینا  مطرحآنچه در ای  نوشتار 

 ،در واقنک ؟راهی دچنار شنوندعواملی سبب شده است افراد به ای  گم

اسنت کنه این  عوامن  را شناسنایی کنند و بنا آن هدف ای  مقا نه 

 گیرد نماید. افتادن در ای  دام ضال ت پیش مشصص شدن آنها از در

در کتب تفسیرد مباحثی مطنرح  ،«فطرت»در خیوص موضوع 

بنه  «فطنرت»هاد بسیارد با موضنوعیت همچنی  کتا، .شده است

یی ابه اثبات فطرت و کار ها،،انگارش درآمده است. در عموم ای  کت

این   ای  نیرود خداداد پرداخته شده است. اما در خینوص موضنوع

فطـت  رر کمتر در ای  کتب مبحثی بیان شنده اسنت. کتنا،  ،مقا ه

جعفنر  اهلل، آیتمنشور جاویدو  اهلل عبداهلل جوادد آملیآیتاز  ،قتآن

در مبحثی با محورینت عوامن  انحنراف فطنرت دارنند کنه  سبحانی

اثنر  ،زخم فطت به موضوع ای  مقا ه مرتبط است. در کتا،  جاهایی

  گناه عام  انحراف فطرت از مسیرش شناخته نی سیدحسی  اسحاقی

شده و با ای  محوریت تدوی  گشته است. آنچه این  مقا نه سنعی در 

اد بررسی آن دارد ای  است که فطرتنی کنه بیندار بنوده و در برهنه

در  .شکوفا گشته، چه امرد سبب به انحنراف رفنت  آن گشنته اسنت

کارهناد عوامن  خاموشنی فطنرت بررسنی و نین  راه زمیننه،همی  

 گردد.جلوگیرد از انحراف فطرت بیان می

چنه عنواملی  :اسنت از ای  پژوهش عبارت سؤال اصلی ،بنابرای 

 گردد؟سبب خاموشی فطرت می

 هم عبارت است از: سؤاالت فرعی

 فطرت چیست؟. 1

 اد بر وجود فطرت هست؟آیا در قرآن اد ه. 2

 کارهاد جلوگیرد از خاموشی فطرت چیست؟راه. 3

 

 «فطرت» ةواژبررسی 
شکاف عمینق و »به معناد  ،و در  غت« فطر» ةاز ماد« فطرت» ةواژ

(. همچنی  در معنناد 505، ص1331)راغب اصفهانی، «  و ی است

فطنر »کنه نی  نهفتنه اسنتچ چننان «ابداع و اختراع»معناد  ةای  واژ

فطنر اهلل » ،آن کار را آغاز و ابتکنار و اختنراع کنرد»به معناد « االمر

 ( آمده است.1915ص ،2  ،1335 خدا جهان را آفرید )انیس،« ا عا م

ابنداع و »و هم معنناد « شکافت »هم معناد  ،پس در ای  کلمه

وجنود دارد و شناید بنه « آفرینش»معناد  ،و یا به زبان دیگر« اختراع

ة »سنورة روم  30در آیة « تفطر» ةهمی  مناسبت باشد که واژ فِطْرََة

را بنه آفنرینش و خلقنت ا هنی ترجمنه  «ا َّتِی فَطَرَ ا نَّا َ عَلَیْهَناا لَّهِ 

عندم و آمندن بنه  ةشکافت  پنرد ةمن  زیرا آفرینش ا هی بهاندچ ردهک

سرزمی  و وجود و اختراع و ابداعی است که خداونند تبنار  و تعنا ی 

بین ارد  ،نهد تا از ننداد درونکند و در نهاد آدمی میآن را ایياد می

مینانبرد باشند کنه بنه راه  ها را بشننود ویها و عشق به نیکبدداز 

 رسد.میراست و حقیقت 
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در ای  آیه را بنه معنناد « فطرت» ةواژ المعجم الوسيطفرهنگ 

( 1911ص ،2،  1335)انننیس، « سرشنت، نهنناد، فطننرت و  ینننت»

ة »یسد: نومی راغب مفترا داند. می  «عَلَیْهَنا ا لَّهِ ا َّتِی فَطَرَ ا نَّا َفِطََْة

و در وجنود انسنان بنه کرد ( اشاره به  بیعتی است که ابداع 30: روم)

 «فطنرت اهلل»ودیعه نهاده که با آن توان معرفنت بنه خندا را دارد، و 

نیرویی است که انسان با آن قدرت شناخت و تشصیص ایمان به خدا 

 (.501، ص1331)راغب اصفهانی،  یابدرا می

آید که فطرت انسنان ننوع ه دست میب ،اسا  آنچه بیان شد بر

خاصی از آفرینش اوست که خداوند در وجنود او نهناده تنا راه حنق و 

برخی از آیناتی کنه  ،درست را از بیراهه تشصیص دهد. در قسمت بعد

 دها و خداجویی در وجوبه فطرد بودن خیرات و خوبی آنهاخداوند در 

 :گرددکند، بیان میانسان اشاره می

 

 آیات فطرت
قرآن کریم درصدد بیان ای  مطلب هستند که خداونند برخی از آیات 

و با قرار دادن نیرو و کششنی در  داردنسبت به انسان  طف مضاعفی 

را از سنایر موجنودات برتنر دانسنته ، ود هنابه سمت خنوبی اودرون 

 گردد:به برخی از ای  آیات اشاره می .است

ةفَأَقِمْ وَجْهَکَ  ِلدِّی ِ حَنِیفاً »روم:  ةسور 30 ةآی -1 ا لَّهِ ا َّتِنی  فِطََْة

چ پس رود خود را بنه سنود «...فَطَرَ ا نَّا َ عَلَیْهَا الَ تَبْدِی َ  ِصَلْقِ ا لَّهِ

ت تنو را بنه آن اگرا بگردانچ دینی که فطرت خنداداددای  دی  حق

ر آن هنا را بنانسنان ةدهدچ همان فطرتی که خداونند همنگرایش می

 و آفرینش خداوند دگرگونی ندارد. ،است آفریده

فَأَ ْهَمَهنا فُيُورَهنا  وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها»سورة شمس:  3و1آیات  -2

چ سوگند به نفس آدمی و آن قدرت حکیمی کنه آن را منوزون «وَ تَقْواها

 کارد و تقواپیشگی را به او ا هام کرد.ساخت و سامان بصشید و گنه

وَ  ِسَناناً وَ  أَ  َنمْ نَيْعَن ْ  َنهُ عَیْنَنیْ ِ»سورة بلد:  10ات 3آیات  -3 

چ مگر ما براد او دو چشم قنرار نندادیم؟و و «وَ هَدَیْنَاهُ ا نَّيْدَیْ ِ شَفَتَیْ ِ

 و راه خیر و شر را به او نشان دادیم.ک زبان و دو  ب؟و ی

بِی َ »سورة انسنان:  3آیة  -9 إِمَّنا شناکِراً وَ إِمَّنا إِنَّنا هَندَیْناهُ ا سنَّ

اینم و اوسنت کنه ینا چ همانا ما راه درست را به او نشان داده«ً کَفُورا

 کند.یو یا ناسپاسی پیشه مگ ارد میسپا  

 

 عوامل خاموشی فطرت از منظر قرآن كریم
گردد که خداونند نیروینی براسا  آیات قرآن کریم، مشصص می

بنه کمنال در درون بنراد رسنیدن « فطرت»درونی را به عنوان 

عوام  وجود دارنند  اد از عل  وها قرار داده است، اما دستهانسان

تواننند جلنود تنهنا منیشنوند و ننهراه فطرت واقک می که بر سر

قندر قندرت شکوفا شدن فطرت را از ابتدا بگیرند، بلکه گناهی آن

یابند کنه فطنرت شنکوفا و بیندار شنده را نین  بنه خاموشنی می

هنا هد و د ی  ای  ادعا افرادد هستند که در بحرانکشانند. شامی

کنند. آیات قرآننی شوند و به با   گرایش پیدا میاز حق جدا می

یک سلسله عل  و عوام  را بنه عننوان سند راه فطنرت معرفنی 

 شوند:کنند که در ادامه، آیات ذکر میمی

 

 های شيطانیوسوسه. 1
ینا خاموشنی  ضنعف و تواند موجنبتری  عواملی که مییکی از مهم

شنیطان او نی   .هناد شنیطانی اسنتفطرت شود شیطان و وسوسه

از سيده در مقابن  او  ،دشم  انسان است که در ابتداد خلقت انسان

اش امتناع کرد و براد او ی  بار در او ی  من  گاه آدم دست به وسوسه

فَأَزَ َّهُمَنا »فرماید: ا که خداوند میزد وسبب هبوط او به زمی  شدچ آني

(چ پنس شنیطان آن 35)بقنره: « ا شَّیْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا کَانَا فِیهِ

از آنچه کنه در  حوا( را دربارة آن )درخت( منحرف ساخت و دو )آدم و

خوردة آدمی است. قنرآن آن بودند بیرونشان کرد. شیطان دشم  قسم

 کَع تنفَبِ»فرمایند: سان منیکریم در رابطه با ای  دشمنی ابلیس با ان

و سنوگند (چ ابلیس گفت: پس به ع ت تن32)ص:  « َأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِی َ

 کشانم.ها را به بیراهه میانسان ةهم که قطعاً

گردد که شصیی چون به وضوح مشصص می ه،شریف ةاز ای  آی

 و عن تکه شناخت زیادد نسبت به جایگاه خداوند دارد و بنه  ،ابلیس

 راه کنند وهنا را گنمانسنان ةکند که همخداوند سوگند یاد می جالل

إاِلَّ عِبَنادَ َ مِننْهُمُ » ها را استثنا کنرده اسنتقلیلی از انسان ةتنها عد

 آشکارد با انسان دارد. ، چه دشمنی«ا ْمُصْلَیِی َ

 کند:گونه بیان میای  مطلب را ای  عالمه  با بائی

 عـز ابليس بـ   .بتاى سوگند است «بعزتك»رر  «باء» حتف

كند ك  ب  طور حـمم تمـامى ابنـاى بشـت را خدا سوگند یار مى

« مخلصـين»نماید. و گاه مخلصين را اسمثنا مىكند، آناغوا مى

كسانى ك  خداى تعالى آنان را بتاى خـور خـال   :عبارتند از
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ابلـيس  ،رر نميج  .كس رر آنان نصيبى ندارركتره و ریگت هيچ

   .(371، ص63، ج6337 ی،ئ)طباطبا ر آنان نصيبى نداررهم ر

شنده عن م جندد بنر شود که شیطان رانندهبا ای  آیات مشصص می

آدمیان دارد کنه اگنر این  موجنود خبینث نبنود شناید ساخت  راه گم

شنوند پنس هایی که در ابتدا به نور هدایت روش  میبسیارد از نفس

که در حدیث شنریفی دندچ چنانشاز چندد گرفتار تردید و ارتداد نمی

ی آدم  وال أنّ ا شّیا ی  یحومون علی قلب بن»باره آمده است: در ای 

(چ اگنر 151، ص51،  1319)ميلسی، «  نظروا ا ی ملکوت ا سماوات

توانستند بنه ها میزدند، انسانآدم دور نمیها ا راف قلو، بنیشیطان

 .ملکوت آسمان را ببینند(توانستند )می نگاه کنندها ملکوت آسمان

 

 غفلت .3
غفلت خطایی است کنه  نویسد:در معناد ای  واژه می راغب اصفهانی

زنند )راغنب هوشنیارد از انسنان سنر منی به خا ر عدم محافظت و

تننوان تفنناوت بننی  عنندم مننی ،بنننابرای . (611، ص1331اصننفهانی، 

غفلت را در ای  دانست کنه شصینی کنه بینیرت نندارد  بییرت و

حنق را  تمی  نداردچ و ی غاف  ای  قندرت را دارد و تشصیص و قدرت

 .تفاوت استبی توجه وشناسد، اما بیبه خوبی می

 آیند.شنمار منیغفلت یکی از عوام  رو به ضعف رفت  فطرت به

 نویسد: باره میدر ای  اهلل جوادد آملیآیت

انسانی ك  از خور و خدا و آیا  الهی غافل شور از حتكت علمـی 

تای شناخت و شهور حق و از حتكت عملـی بـتای شـاوفایی ب

گترر؛ زیتا غفلت، ك  رر فتهنگ ریـن، فضایل انسانی محتوم می

گذارر انسان ب  سـوی كمـال حتكـت رجس و چتک است، نمی

 (.  323، ص69، ج6332كند )جواری آملی، 

 ِيَهَننَّمَ کَثِینراً وَ  َقَدْ ذَرَأْنَا »ی  در ای  زمینه آمده است: در قرآن کریم ن

مِ َ ا ْيِ ِّ وَ ا ْإِنْسِ  َهُمْ قُلُو،ٌ الَ یَفْقَهُونَ بِهَا وَ  َهُمْ أَعْیُ ٌ الَ یُبْیِنرُونَ 

 أُو ئِنکَ أَضَن ُّ هُنمْ بَ ْ کَا ْأَنْعَامِ ئِکَبِهَا وَ  َهُمْ آذَانٌ الَ یَسْمَعُونَ بِهَا أُو 

گروه بسیارد از جن  و اننس را  ،ی یقبه (چ111 :)اعراف «ا ْغَافِلُونَ هُمُ

هایی دارنند کنه بنا آن اندیشنه عق  ها وآنها دل .براد دوزخ آفریدیم

-گنوش و ،بینندچشمانی دارند که با آن نمی و ،فهمندنمی کنند ونمی

-راهبلکه گنم ،اندشنوند، آنها چون چهارپایانهایی دارند که با آن نمی

 اند.اینان همان غافالنو تر

کند کنه دچنار چننان آیة شریفه احوال غافالن را بیان میای  

غفلتی هستند که حتی حوا  ظاهرد آننان بنه این  تشنبیه شنده 

هنا شننود و چشنمهایشان نمیکنند و گوشاست که اصالً کار نمی

بیند، و شاید مثال خنوبی بنراد گروهنی از مسنلمانان پنس از نمی

دینث والینت را از هناد آننان احاباشد که انگار گوش رسول خدا

نشنیدند که پس از رحلنت ایشنان، دسنت از والینت  اکرمرسول 

 خاندان ود برداشتند.

گوننه حال ای  گنروه را این  ،در تفسیر خود محس  قرائتیاستاد 

 دهد: شرح می

نبـترن از هـا بـ  خـاطت بهـتهروزخى شدن بسيارى از انسان

ا راشـمن زیتا ب ؛هاى الهى رر مسيت هدایت و كمال استنعمت

أُولئِـك  هُـمُ »:انـدچشم، گوش و رل، خـور را بـ  غفلـت زره

 (.932، ص7، ج6333 )قتائمی، «الْغافِلُون 

فطنرت را سناخت  ثیر غفلنت در ضنعیف أحندیثی تندر  امام علی

آمندد،  )تمیمنی« ا غفلنه ضنالل ا نفنو »دارنند: بیان میگونه ای 

در اثنر  هاسنتچ یعننیگمراهنی نفنس ة(چ غفلت ماین256، ص1355

 افتد.راهی مینفس به گم ،غفلت

 

 كبر و خودبينی . 2
ها بسیار قدرتمنند عمن   ی که در انحطاط و انحراف انسانعوام یکی از

کند کبر و خودبینی است. کسی که در مردا، کبر فرو رود حقایق بر می

بیند او پوشیده خواهد شدچ زیرا ود تنها خود و آمال و آرزوهاد خود را می

گذارد. کسی که گرفتار نفس خود شنود و را از منیت خود فراتر نمی و پا

تر از سایران ببیند و اندیشه و فکر خویش را خود را ب رگ و یا حتی ب رگ

 ماند. نیکوتر از سایر افراد بشمارد از دیدن زیبایی حقایق بازمی

هاد اینچنینی خا ی نیست و در ادوار گوناگون تاریخ اسالم از نمونه

حقیقنت را  رو بنوده اسنتچ افنرادد کنه حنق وچنی  افنرادد روبنه با

شان دست از حق برداشتند و شناختند، و ی به خا ر کبر وخودپرستیمی

 است. منذرب  جارودها به آن پشت کردند. یکی از ای  نمونه

سنپاه امنام را  ،بنود و در جننگ جمن  ود از یاران امام علنی

امنا  .ددناو را وا ی فار  )استصر( قرار دا مؤمنانامیر همراهی کرد و

ا منال را بنه خنود اختیناص داد و بینت منذر در آنيا مقدار زیادد از

. در ندزمانی که خیانتش آشکار شد، امام ود را از حکومت برکنار کرد

بنه  آمند. امنامشمار منیاز اشراف بیره به منذر زمان امام حسی 

 ةامنام نامن دعنوت کردنند.بیعت  ادبرو از ایشان  نداد نوشتود نامه



  06عوامل خاموشي فطرت از منظر قرآن كريم 
 

 

 

 امنام ةدیگرد به سایر اشراف بیره نی  نوشته بودند که همگی نامن

 زینادابن داد و  زیناداب نامه امام را به  منذررا پنهان کرده بودندچ و ی 

 پنورامینی،)دار زدند  بر ،سفیر امام که آن نامه را آورده بود وفرمان داد 

 (.261ن261ص ،1332

از خنودبینی پیوسنته بنه دو »فرماینند: او منی بنارةدر امام علی

نصنوت  با تکبنر و ن که به ت  دارد ،در دو جامه نگرد وجانب خود می

 (.11، نامه 1311ا بالغه، نهج) «رودراه می

آینند، ود یکننی از برمننی منننذرب  جننارودکننه از سرگذشننت چنننان

زگارد در رکنا، کارتری  افراد در تاریخ اسالم بوده استچ کسی که روزیان

زد، به جایی رسید که در براد حقیقت و علیه با   شمشیر می امام علی

گردید. ای  یک نوع بازگشت به برابر حقیقت ایستاد و یاور دستگاه ظلم می

 ود دانست.« خاموشی فطرت»توان آن را عقب است و می

ادِ ُونَ إِنَّ ا َّنذِی َ یُيَن»فرماید: قرآن کریم دربارة چنی  افرادد می

فِی آیَاتِ ا لَّهِ بِغَیْرِ سُلْطَانٍ أَتَناهُمْ إِنْ فِنی صُندُورِهِمْ إاِلَّ کِبْنرٌ مَنا هُنمْ 

آنان که بدون برهان بنه مياد نه در آینات خندا چ (65: )غافر «بِبَا ِغِیهِ

چین د نیسنت کنه بنه آن نین   هایشان ج  کبنرپردازند، در سینهمی

انکنار آینات علن  خداوند متعال یکی از  ،شریفه ةرسند. در ای  آینمی

 داند. خود را توسط گروهی کبر آن گروه می

   آمده است: جوامع الجامعدر تفسیر 

آنهـا جـز كبـت و غـتور  ةرر سـين «إِنْ فِی صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْتٌ»

خواهنـد ریاست و تقدم رارند و مى ةچيزى نيست و آنها ارار

رارنـد و لذا تـو را رشـمن مـىك  كسى باالتت از آنها نباشد، 

كنند و این بدان سبب است ك  نبـو  معجزاتت را اناار مى

و یا مقصور ایـن اسـت  ،بتتت از هت سلطنت و ریاسمى است

 نـ  از آن تـو ،خواسـمند ييـامبتى از آن آنهـا باشـدك  مـى

 (.739، ص5ج ،6333)طبتسی، 

دُوا بِهَنا وَ وَ جَحَن»اد دیگر از قرآن کریم، چننی  آمنده اسنت: در آیه

(چ آیات روش  را از سر سنتم 19)نم :  «اسْتَیْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَ عُلُوّاً

هایشنان بنه آن آینات کنه در دلدرحا ی ،فروشی منکر شدندب رگو 

ای  آیه اشناره بنه افنرادد دارد کنه حنق و حقیقنت را  یقی  داشتند.

 کنند.را انکار می شناسندچ اما به خا ر کبر و غرورشان آنمی

 نویسد:در توضیح حال ای  افراد می المبيانتفسیر 

 مو المعنـى انه ـ «و ج ح دُوا بِها و  اسْم يْق ن مْها أ نْفُسُهُمْ ظُلْماً و  عُلُوًّا»

موها بقلوبهم، لانهم جحدوا بهـا بللسـنمهم طلبـاً عتفوها و عل 

معانـدین إذ م كـانوا علـى أنه ـ ةدالل ت، ففی ذلك و الماب  للعلو 

(؛ معنای آیـ  ایـن 36، ص3جتا، )طوسی، بی جحدوا ما عتفوا

شناخمند و بـا قلوبشـان بـ  آن علـم است ك  آنان آیا  را می

ولی ب  خاطت كبت و غتورشان با زبان بـ  اناـار آیـا   ،راشمند

آن را  ك  بـا شـناخت آیـا ، ،يس رر این مطلب .يتراخمندمی

 اند بورن آنان است.راللمی بت مع ،كترنداناار می

ا عيب صنارفٌ عن   لنب »فرمایند: باره مینی  در ای  امام صادق

، 1،  1330و دیگننران،  )حکیمننی «ا علننم داعٍ إ ننی ا غمننط و ا يهنن 

کند و او را بنه  لبی منیرف می(چ خودبینی انسان را از دانش302ص

 کشاند.انکار حق و نادانی می

تنری  عوامن  سنقوط بنه مهمتوان یکی از کبر و خودبینی را می

راهی عام  گم ،سقوط شیطان ةکه در قضیراهی دانستچ همچنانگم

او کبر و غرورش در مقاب  خداوند بود که از ا اعت خداوند سنرپیچی 

فرمایند: باره منیمقاب  آدم سيده نکرد. قرآن کریم در ای  و درنمود 

فَسَيَدُوا إاِلَّ إِبْلِنیسَ أَبَنو وَ اسْنتَکْبَرَ وَ اسْيُدُوا  ِآدَمَ لِلْمةالةئِکةةِ وَإِذْ قُلْنَا »

چ و هنگامی که به فرشتگان گفتیم کنه (39)بقره:  »کَانَ مِ َ ا ْکَافِرِی َ

ج  ابلیس که از سنيده ابنا  ،به آدم سيده کنند همگی سيده کردند

 و تکبر ورزید.کرد 

سيده نکردن شیطان را ای  سنص  او  علت ،قرآن در جاد دیگر

 «أننا خینر مننه» اند که در مقاب  امر خداوند بنه سنيده گفنت:دمی

 ( و ای  کالم او نی  نشان از کبر و غرورش دارد.12: )اعراف

 

 پندارگرایی .4
هنا تری  عوام  در فراموش کردن فطرت توسنط انسنانیکی از مهم

یقنی  اسنت. در  گمان بنه جناد علنم و تکیه بر ظ  و پندارگرایی و

وَ إِنْ تُطِکْ أَکْثَرَ مَن ْ فِنی ا ْنأَرْ ِ »باره آمده است: کریم، در ای قرآن 

 «وَ إِنْ هُمْ إاِلَّ یَصْرُصُنونَیُضِلُّو َ عَ ْ سَبِی ِ ا لَّهِ إِنْ یَتَّبِعُونَ إاِلَّ ا ظَّ َّ 

اند که اگر بصواهی پیرو آنها باشی تو را از (چ بیشتر مردم چنی 115)انعام: 

شان بر ظ  و گمنان اسنت. بننابرای ، ا تکیهکنندچ زیرراه میراه حق گم

شود که قرآن کریم منحرف شندن از راه حنق و افتنادن در مشاهده می

از ظن   پینرودراهی و خاموشی فطنرت را از پیامندهاد ضال ت و گم

 نویسد:در تفسیر ای  آیه می اهلل مکارم شیرازدآیت داند.می

 گویـد:م ، مـىمخاطب ساخ ييامبت خور را)خداوند رر این آی ( 

را و ييتوى كنى تـاگت از اكثت مترمى ك  رر روى زمين هسمند »



09   6821، آبان 982معرفت، سال بيست و ششم، شماره 

 

 

و  إِنْ تُطِـعْ أ كْث ـت  » «راه و منحتف خواهند ساخت!از راه حق گم

رليل این  ،بعد ةرر جمل .«م نْ فِی الْل رْضِ یُضِلُّوک  ع نْ س بِيلِ اللَّ ِ

این است ك  آنهـا  ،گوید: علت آنكند و مىموضوع را بيان مى

راهنمـاى آنهـا » .كننـدبت اساس منطق و فات صحيح كار نمى

و هوس و یك مشت رروغ و  اهوهاى آلوره ب  یك مشت گمان

إِنْ ی مَّبِعُـون  إِلَّـا النَّـنَّ و  إِنْ هُـمْ إِلَّـا »« فتیب و تخمين است

 (.763، ص5ج و ریگتان، )ماارم شيتازی «ی خْتُصُون

 ،کننددر مسیر صحیح حرکت می که کندگمان می گاهیانسان  ،آرد

گمان دارد که در  شنکر حنق وقتی  .که در مسیر  با   استدرحا ی

قیند قربنت . حتی گناهی در  شکر با   قرار گرفته استاست، و ی 

مگر جن  این  بنود  وپردازدبه پیکار می رسول خدا ةبا نواد کند ومی

از کسانی تشنکی  شنده  ن هعلیه ا عنن  که جمک کثیرد از  شکر ی ید

 ،آنو علنت  ،هایشنان برگشنتندبود که پس از جنگ پشیمان به خانه

زمان قیام کنرده  ةخلیفعلیه  حسی  امامای  بود که که به گمانشان 

زده و شنتا، نرفتندخویش  ةثبات عقیدرا است و به دنبال یقی  براد 

افنرادد حال چننی  شرح ،یونس ةن کریم در سورآقر گرفتند.تیمیم 

بلکنه  ،(31: )ینونس «بَ ْ کَذَّبُوا بِمَا  َمْ یُحِیطُوا بِعِلْمِهِ»دارد: را بیان می

 تکذیب کردند. به خا ر آنچه به آن علم نداشتند

علمنی  ةنی  علت تکنذیب آننان را عندم احا ن یئعالمه  با با

 :نویسدمی داند ونسبت به قرآن و یا نسبت به معارف آن می

شتیف  علت حقيقى ایمان نياوررن آنـان و نيـز علـت  ةاین آی

قـتآن كـ م خـدا نيسـت، و » :این تهممشـان را كـ  گفمنـد

رارر بيان مـى ،«رهداش ب  رروغ آن را ب  خدا نسبت مىآورنده

این اسـت كـ  از قـتآن كـتیم  ،فتماید: علت حقيقى آنو مى

 ؛اى ندارنـدچيزهایى را تاذیب كترند ك  ب  آگاهى از آن احاط 

و یا این است ك  قتآنى را تاذیب كترند ك  بـ  آگـاهى از آن 

اى ندارند، چون رر قتآن كتیم معارفى حقيقـى از قبيـل احاط 

علومى ك  آگاهى و فهم آنان گنجایش  ؛علوم واقعى وجور رارر

و شـت  آن معـارف هـم هنـوز بـ   یـللوت ؛را نداررآن علوم 

تـت بگـویم: هنـوز تاویـل آنهـ  كـ  گوششان نخورره. واضح

 آنان نتسيده، تا ناگزیت از تصدیق آن شوند تاذیبش كترند ب 

 (.27، ص62ج ،6337)طباطبائی، 

   هم آمده است: تفسيت نوردر 

 ...انـدعلمى ب  قتآن، آن را رر كـتره ةمخالفان بدون احاط

رانسمنِ كلى و اجمالى كم اثت است. آنه  سـبب نورانيـت 

)قتائمی،  «ل مْ یُحِيطُوا بِعِلْمِ ِ»است.« علمى ةاحاط»شور، مى

 (.965، ص5ج، 6333

قُن ْ هَن ْ نُنَبِّنئُکُمْ بِا ْأَخْسَنرِی َ »فرماید: قرآن کریم در جاد دیگر می

ا ندُّنْیا وَ هُنمْ یَحْسَنبُونَ أَنَّهُنمْ  الْحةيرةَِأَعْما ًا ا َّذِی َ ضَ َّ سَنعْیُهُمْ فِنی 

 کارتری  منردم آنهنا هسنتند کنه(چ زیان109)کهف: « یُحْسِنُونَ صُنْعاً

بنه خینال با ن   راه حیات دنیاد فانی تبناه کردنند و عمرشان را در

 کنند.پنداشتند نیکوکارد میمی

کنارتری  در خیوص ای  آیه آمده است: زیان الااشفدر تفسیر 

تری  آننان در تالشنش جاهن  تری  و ناکامدر معامله و ناموفقمردم  

ش را نیکنی ای است که جهلش را علم و شرش را خینر و بنددمرکبّ

کنار در دنیاسنتچ بیند و شکی نیست که چنی  فردد ناکام و زیانمی

کار استچ زیرا کند و در آخرت نی  زیانزیرا در غیر واقعیات زندگی می

را به خا ر جهن  و غنرور و بندد اعمنال عقوبنت خدا او  ،در آن روز

 .(159، ص6  ،ق1929 )مغنیه، کندمی

 

 دنياگرایی .9
خوشایند استچ اما در صنورتی  هاد دنیود نیکو وبرخوردارد از نعمت

انيامند کنه بنه  نور صنحیح و درسنت از آن به سعادت انسان منی

 .يامندنین لبنی رفاه گذرانی وخوش  لبی واستفاده شود و به آسایش

 ،کندتباه می دل انسان را که به ای  امور منتهی شود قلب وصورتیدر

 منافک انسان ضرر راداد باز حق ذره پیرودتا جایی که اگر در جایی 

 شود.داشته باشد از حق رویگردان می

قَنا ُوا سُنبْحَانَکَ مَنا »سورة مبارکه فرقان آمده است:  13در آیه  

 آبَناءَهُمْ وَ مَتَّعْتَهُمْ کِ ْأَنْ نَتَّصِذَ مِ ْ دُونِکَ مِ ْ أَوْ ِیَاءَ وَ  کَانَ یَنْبَغِی  َنَا 

 وینند: پنا  وگچ آنهنا )مؤمننان( می«بُوراً قَوْماً کَانُوا وَ ا ذِّکْرَ نَسُوا حَتَّو

من ه هستی تو، هرگ  ج  تو کسی را س اوار عبودیت ندانستیم،  یک  تنو 

مند گردانیندد تنا هاد آن بهرهدنیا و نعمتای  کافران و پدرانشان را از 

این  آینة   کار بودند.آنکه یاد تو را فراموش کردند و مردمی شقی و زیان

 داند.یراهی افراد را اشتغال به دنیا مشریفه یکی از عل  گم

 :علت نسيان و عدولشان از توحيد ب  شتک عبار  بـور از

اشمغال زاید از حد ب  اسباب رنيوى، ب  طورى ك  ریگت بـ  

مجالى بتاى یار خدا بتایشـان  ،غيت از تممع از لذایذ مارى

گيتى از زنـدگى مـارى هـم نماند، و این اسمغتاق رر بهته



  08عوامل خاموشي فطرت از منظر قرآن كريم 
 

 

 

سبب شد ك  یك سته رل ب  رنيا رهند و رر شـهوا  فـتو 

 سـتهیـك ،بتوند، و این نيز باعث شد ك  از هالاان شـده

 (.913، ص65ج، 6337)طباطبائی،  تباه گترند

 هنا ازبه سبب دوستی دنیا، گنوش» فرمایند:روایتی میدر  امام علی

شود. از ای  رواینت ها از دیدن نور بییرت کور میچشم شنیدن کر و

نکوهش شنده  دنیایی که مذموم است و :توان استفاده کردمی ،شریفه

 مک داشت  بنراد رسنیدن بنه  حرص و دوست داشت  افرا ی دنیا و

   (.56، ص1355)تمیی آمدد، « آرزوهاد دنیایی است مطامک و

از  اد را، علت انحراف عدهفی ض ل القتآندر تفسیر  سید قطب

 دانند وهاد فنراوان منوروثی منیصراط مستقیم برخوردارد از نعمت

گنذرانی گذرانی را بنه دنبنال دارد. خنوشها، خوشنعمت»نویسد: می

 منتهی بنه ضنعف و گرداندکودن می ذه  را تنب  و دل را تباه وهم 

برابنر اندیشنیدن و  کنورد ی در شنود وحساسیت در برابر ین دان منی

ای  امتحان کنردن بنا نعمنت  ورانداز کردن آیات خدارا به دنبال دارد.

آیند و از خویشنت  مراقبنت و زمانی که انسان به خنود نمنی است در

گینرد تنا او را پیونند نمنی خدا تما  و یوسته باپ نماید ومواظبت نمی

 .(502ص ،2  ،1331)سیدقطب،  فراموش نکند

بنه یناد دنینا( در پیوسنته  راه درمان ای  بیمنارد )حنبّ ،بنابرای 

یادآورد ای  مطلنب  مطلق دانست  و ةدهندخداوند بودن و او را روزد

 هاد دنیود ابدد نیستند.است که دنیا و نعمت

سیارد موجود استچ مانند بسیارد از کسنانی کنه در بهاد نمونه

و  ی یندشنده توسنط صحنة کربال به  مک درهم و دینارهاد وعده داده

و یناران باوفنایش  عمّال او ن  عنه اهلل علیهم ن به مقابله با امام حسی 

 را به اسارت بردند. پرداختند و زنان و دختران و نامو  رسول اهلل

ای  خیوص، که حب دنیا بیدارد فطنرت را بنه آیات و روایات در 

 گنيد.یبرد زیاد است که در ای  نوشتار بسط گستردة آن نمخوا، می

 

 زنگار دل .9
یکی دیگر از عوام  خاموشی فطرت گنناه زیناد و زنگنار گنرفت  دل 

سنیاه شند، دیگنر هنی   استچ زیرا زمانی که دل به گناه عادت کرد و

ثُنمَّ قَسَنتْ »: شنوداز حق رویگردان میکند و حقی در آن رسوخ نمی

ِ  فَهِیَ  ِکَقُلُوبُکُمْ مِ ْ بَعْدِ ذ ِ  مِ َ إِنَّ وَ قَسْوَةً أَشَدُّ أَوْکةةلْحِجةةرَة الْحِجةرةرَة

قُ فَیَصْرُ ُ مِنْهُ ا ْمَناءُ وَ إِنَّ مِنْهَنا یَشَّقَّ  َمَا مِنْهَا إِنَّ وَ ا ْأَنْهَارُ مِنْهُ جَّرُیَتَفَ  َمَا

دل گشنتید همه سنصت(چ پس با ای 19)بقره:  « َمَا یَهْبِطُ مِ ْ خَشْیَةِ ا لَّهِ

سننگ شندچ زینرا برخنی از  تر ازهاتان چون سنگ و ینا سنصتکه دل

شنکافد و آ، از جوشد و برخی دیگر میها نهرهاد آ، از آنها میسنگ

   .آیندآید و برخی دیگر از تر  خدا فرود میآن بیرون می

سننگ ممکن  چ زیرا تر شودت قلبی از سنگ نی  سصتممک  اس

شنوند کنه ها چنان با گناه عيی  منیو ی برخی از دل ،است بشکافد

هی  نیرویی در آنها تأثیرگذار نیسنت و حتنی نینرود فطنرت نین  در 

 گردد.وجود ایشان خاموش می

 در ای  خیوص آمده است:  ،احسن الحدیثدر تفسیر 

 ـمث ًـ ها این تلثيت و انفعال را رارند ك  اگت آب از كوهى سنگ

ها جـا بـاز كـتره و روان تواند رر ميان سنگمى ،ستازیت شور

جوشد، ها از آن مىشور و بعضى از آنها شاافم  شده و چشم 

عجب است كـ   .گذارررر رل شما اثت نمى ولى ك م حق اص ً

! رسـداز قسـاو  مـى ها رر اثت اعمال بد ما بـ  ایـن حـدرل

 (.616، ص6ج، 6333)قتشی، 

کاَلَّ بَ ْ رَانَ عَلَو قُلُوبِهِمْ مَنا »در جاد دیگرد از قرآن کریم آمده است: 

اد حقنایق دین  را (چ پس علت اینکه عده19)مطففی :  «کَانُوا یَکْسِبُونَ

 بینند، آن است که جان آنان را پردة گناه و زنگار دل گرفته است.نمی

 نویسند:منی راغب اصفهانیه، شریف ةدر ای  آی« ران» ةواژ ارةبدر

نشنیند. خداونند : زنگنارد کنه بنر اشنیاد روشن  و جلنی منیا رّی 

(چ یعنی گناه همچون 19: )مطففی  «ب  ران علی قلوبهم»فرماید: می

هناد ایشنان را در هاد آنان پرده انداختنه و دلزنگار بر روشنایی دل

، 1331 )راغب اصنفهانی، استفتح تاریک  شناخت خیر از شر و بدد

معتقند اسنت کنه از این  آینه سنه نکتنه  عالمه  با بائی .(331ص

 شود:برداشت می

رهـد و اول اینا  اعمال زشت نقش و صورتى بـ  نفـس مـى

 آورر.نفس آرمى را ب  آن صور  ررمى

ها مانع آن است كـ  نفـس روم اینا  این نقوش و صور 

ررک كنـد و ميـان آن و ررک حـق آرمى حق و حقيقـت را 

 شور.ل مىیحا

ش صفا و ج یى رارر احسب طبع اولی  سوم اینا  نفس آرمى ب

كند، و آن را از طور ك  هست ررک مىحق را آن ،ك  با راشمن آن

رهد، همهنان ك  رر جاى ریگت باطل، و نيز خيت را از شت تميز مى

( 2و  3)بلد:  «ها فُجُور ها و  ت قْواهان فْسٍ و  ما س وَّاها ف ل لْه م  و »فتمور: 

 (.335، ص92ج ،6337)طباطبائی، 
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اسنتمرار  سنبب عنادد شندن آن و ،گناه زیاد بنه منرور زمنان ،آرد

اد بنر رود گردد و کم کنم پنردهشیطانی می نفسانی وهاد وسوسه

 سنردد و د و فطرت غبار گرفته روز به روز به ضعف وکناففطرت می

 گراید. یخاموشی م

 

 پيروی از هوای نفس .7
 تری  موانک بنر سنر راه فطنرت وپیرود از هواد نفس یکی از ب رگ 

آیندچ زینرا انسنان تری  عوام  براد خاموشی آن به حسنا، منیمهم

سنو مین  و  رف باشد و به یکتواند راه حق را بیابد که بیزمانی می

پیرو هواد نفنس  اما زمانی که فرد .رغبت قلبی و درونی نداشته باشد

در   نرف نیسنت ودراز آن شد دیگنر بنی خویش و آرزوهاد  ول و

هنو   و اآنچه را که به نفک خنویش اسنت و هنو ،هنگام مردد شدن

 گ یند.کند، برمیمی  میأتبهتر ود را 

بودند کنه بنه ننور ایمنان من ی  هاد بسیارد فطرت ،مثالبراد 

امنا پنس از  بودنندچ ارتبناط شده بودند و با معدن وحنی و رسنا ت در

هواهاد نفسانی خویش رفتنند  به دنبال مطامک و رحلت نبی مکرم

سناعده بننی ةو چندد بیش از رحلت ایشان نگذشته بود که در سقیف

، حکومنت را اکنرمو با زیرپا گذاشنت  فرمنایش پینامبر  ندگرد آمد

 .کردندغیب و در دی  تحریف ایياد 

فرماید: نکردن از هواد نفس می پیرودقرآن کریم در رابطه با   

از هنواد  پینرود(. 25)ص:  «ال تتبِکُ ا هَود فَیُضِلّکَ عَ  سَبی ِ اهلل»

شود که حتی اگر در صراط حق و راه خدا هم باشنی نفس موجب می

راه شود. در ادامة ای  آیه، بنه عاقبنت ایشنان از آن راه منحرف و گم

لّونَ عَ  سَبی ِ اهللِ  َهُم عَنذا،ٌ إنّ ا ّذی َ یُضِ»اشاره شده و آمده است: 

راه شندند ، کسنانی کنه از راه خندا گنم«شَدید بِما نَسوا یَومَ ا حِسا،ِ

 روز حسا، را فراموش کردند. زیرا برایشان عذا، شدیدد استچ

وَ ال تَتَّبِنکِ »سنت: در تفسیر ای  آیه آمده ا ،مجمع البيانفسیر تدر 

آن مین   داز آنچه  بعت به سنو :عنوپیروى نک ( ی ا)و از هو «ا ْهَوى

کنه مصنا ف درصورتون کند کند و خواهش نفست به آن دعوت مومو

)پنس تنو را از راه  «فَیُضِلَّکَ عَ ْ سَنبِی ِ ا لَّنهِ» پیروى نک .ن  حق باشد

وى کننو تنو را از راه راگر از هواى نفسنت پین :کند( یعنوراه موخدا گم

 (.16، ص21،  1350) برسی، « داردبازمو ،که راه خداست ،حق

فرمایند: گر، در ارتباط با بلعم باعورا منیخداوند متعال در جاد دی

: )اعنراف «هَنوَاهُ اتَّبَنکَ وَ ا ْأَرْ ِ إِ َو أَخْلَدَ کِنَّهُوَ  َوْ شِئْنَا  َرَفَعْنَاهُ بِهَا وَ  »

بنردیم آن آینات بناال منی ةخواستیم ود را به وسنیل(چ و اگر می115

 کرد. پیرودک  او به زمی  چسبید و از هواد خویش ی 

وی علم راشت، ولی بتخ ف علم خـویش، از هـوای خـویش 

و اتـل »گوید: كتر؛ ب  رليل آنا  رر آیة قبل رربارة او می ييتوی

(؛ و بتایشان بخـوان 635)اعتاف: « عليهم نبل الذی آتيناه آیاتنا

خبت آن كسی را كـ  آیـا  خـویش را بـ  وی راریـم. سـبب 

كـتر و بـ   ييـتویانحتاف او همين شد ك  از هوای خـویش 

 (.631، ص6333)مصبا ،  مقمضای علم خویش عمل ننمور

کنه راه درسنت را از هنواد خنویش، درحا ی پینرودبا  بلعم باعوراآرد 

 ا سرکو، و خاموش کرد و به بیراهه رفت.شناخت، نداد فطرتش رمی

 ا بالغنه،نهج) «ا هود شریک ا عمی»فرمایند: نی  می امام علی

 (چ هواد نفس شریک کورد است.31، نامه 1311

 

 دوست ناباب .8
کنند و در انسان موجودد است که به صورت اجتمناعی زنندگی منی

بنا آنهنا  نرح  ،ش در اجتماع، با افرادد آشننا گردیندهادوران زندگی

بنه دنبنال  کننند.ری د و ارتباط ن دیکی با یکدیگر پیدا میدوستی می

 اسنت سنا م وکنرده که به عنوان دوسنت انتصنا،  راکسی اگر  ،ای 

ها رهنمنون خوبی تواند او را به سمت بهتری  خیرات ونیکو باشد، می

ه خنود بن را نین  بنااو عییانگر باشد  اما اگر آن دوست ناالیق و چشود

این  ننوع از  خینوص کشاند. قنرآن کنریم درشقاوت می بدبصتی و

یَوْمَ یَعَضُّ ا ظَّا ِمُ عَلَنو یَدَیْنهِ یَقُنولُ یَنا  َیْتَنِنی و» فرماید:دوستان می

 َقَندْ  یَا وَیْلَتَا  َیْتَنِی  َنمْ أَتَّصِنذْ فاُلَنناً خَلِنیالً  اتَّصَذْتُ مَکَ ا رَّسُولِ سَبِیالً

(چ روزد که ستمگر 21ن21)فرقان: ...« ا ذِّکْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِیأَضَلَّنِی عَ ِ 

پینامبر  نرح  گوید: اد کناش بناو میگ د دست خود را به دندان می

راه او مرا گمو اد کاش م  با فالنی دوست نبودم وریصتیمدوستی می

 او پس از آنکه با م  دوست شد مرا از ذکر خدا بازداشت. .کرد

شریفه مقیود از دوست را هر دوسنتی  ةدر تفسیر ای  آی  برسی

 نویسد:ایشان می .کندراه میداند که انسان را گممی

 یـا و یْل مـىو »اشـد... جنس سممگت ب «ظالم» متار از ظاهتاً

كاش ييـامبت را اطاعـت  )یعنی:( «ل يْم نِی ل مْ أ تَّخِذْ فُ ناً خ لِيلًا

روسـمى خـور بـت   بـ را -یـا شـيطان -ایـن كترم و مى

ظلم  باشد، مقصور  ة، هم«ظالم»گزیدم! اگت مقصور از نمی

راه سازر. اگـت هت روسمى است ك  انسان را از راه رین گم
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كنندگان را مثل فتعـون و هامـان و راهگم ةخواست هممی

شـد. از ایـن ذكت كند، سـخن طـوالنى مـى را ابليس و ...

 شـورهم  را شامل مى كار بتر ك  را ب «ف ن» ةكلم ،جهت

 .(622، ص63، ج6312)طبتسی، 

مذموم را  ناپسند و هاد زشت وشریفه عالوه بر آنکه دوستی ةای  آی 

هاد سا م و مفید را نین  بینان به صورت ضمنی دوستی ،کندبیان می

اد  :گویندکسی که دوست بدد را اختینار کنرده اسنت منی :کندمی

پنس اگنر انسنان دوسنتی بنا  وریصتمکاش با پیامبر  رح دوستی می

اگنر  و، گنرددتنر منینیکو را برگ یند به سرانيام نیکو ن دینک دفرد

 گردد. تر میدوستی با فرد بدکار را انتصا، کند به سرانيام بد ن دیک

که با برگ یدن دوستان  ،ها براد ای  مطلبیکی از بهتری  نمونه

و که فرزند رسول خداونند است. ابد به سرنوشتی نازیبا رسید، پسر نوح 

بود و در دامان پیامبر خداوند ب رگ شده بود، به خا ر همراهی با کفنار، 

از ایمان به خداوند تبار  و تعا ی سرباز زد و از جمله کسانی بود کنه در 

اموا  خروشان عنذا، خداونند غنرق گردیند . داسنتان این  بندعاقبتی 

در قسنمتی از  فرمایند ویبیان م «هود»سوره  91تا92راخداوند در آیات 

حتنی از خنانواده تنو نیسنت  شود کنه اوحتی به نوح خطا، می 91آیه 

 «.قَالَ یَا نُوحُ إِنَّهُ  َیْسَ مِ ْ أَهْلِکَ»

 

 گراییشخصيت .5
یکی دیگر از عوام   غ ش اندیشه و عدم استمرار حرکنت در صنراط 

نندگی در ز ،هاست. در بسیارد از منواردمستقیم، گرایش به شصییت

حنب  تردید، توجه و شک و هاد انتصا، وویژه در زمانانسان و یا به

نسبت به یک  رف و یا بغض و عدم توجه نسبت بنه  نرف مقابن  

 ةهنا زمیننبغنض اگرحنب و ،بننابرای  .ممک  است سبب  غ ش شود

 ب ویا به خنوبی سنامان نپذیرنند و بنه تعیّن  عقالیی نداشته باشند و

انحنراف در فنرد را بنه  ةد، زمینننکورکورانه از محبو، بینيام پیرود

 د آورد.نوجود خواه

 ،سنران باهمراه شدن خا ر قرآن کریم در رابطه با افرادد که به 

یَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِی ا نَّنارِ » فرماید:اند، چنی  میراهی رسیدهبه گم

وَ أَ َعْنَا ا رَّسُوالَ وَ قَا ُوا رَبَّنَا إِنَّا أَ َعْنَنا سَنادَتَنَا وَ  یَقُو ُونَ یَا  َیْتَنَا أَ َعْنَا ا لَّهَ

هایشنان که صورت آن روزچ (55ن51: )اح ا، «کُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ا سَّبِیالَ

گویننند: اد کناش خنندا را فرمننان مننی ،شنوددر آتنش زیننر و رو مننی

 ،گفت: پروردگناراد نخواه و وکردیماز پیامبرش ا اعت می بردیم ویم

از راه راسنت  آنان ما را کردیم و پیرودساالن خود که  ما از سران و

راهی کشاندند. بنابرای ، ممک  است کسی در ابتدا راه را بشناسند، به گم

اما در ادامة راه، به سبب عالقه به فنردد خناص و ینا بنه سنبب مقنام 

دریج، بنر رود از او مشغول شود و به تن پیرودواالد ود، به ا اعت و 

خواهند، دهد و میفطرت خویش پاد بگذارد و هرچه را که او انيام می

 گردند.دهد و در نتیيه، از مسیر حق و مستقیم منحرف میانيام می

 آمده است: تفسيت الميزاندر ، در ای  خیوص

سـاالن جمع كبيت است، و شاید متار از آن بزرگ «كبتاء»ة كلم

چـون مـترم  ؛كنندم از آنان تقليد مىمتر ةعام باشد ك  معموالً

ساالن را نيـز كنند، بزرگطور ك  بزرگ قوم را اطاعت مىهمان

 (.599، ص61ج ،6337ی، ئ)طباطبا نمایندروى مىيی

 

 پيروی نسنجيده از اكثریت ناآگاه .11
شنود کنه ننداد فطنرت کننار منی موجبیکی از عوام  دیگرد که 

نسننيیده از  ناآگاهاننه و پینرودبه آن توجهی نشنود  گذاشته شود و

اند که افرادد وجود داشته ،اکثریت مردم است. همیشه در  ول تاریخ

اینکنه بقینه از فنالن راه  خنا ربنه  براد همرنگ جماعنت شندن و

-تغیینر داده ،روندآنان نی  مسیر خود را به سمتی که آنان می، روندیم

 اند.

تُطِنکْ أَکْثَنرَ مَن ْ فِنی  وَ إِنْ» فرمایند:رد میقرآن کریم در ای  مو

ا ْأَرْ ِ یُضِلُّو َ عَ ْ سَنبِی ِ ا لَّنهِ إِنْ یَتَّبِعُنونَ إاِلَّ ا ظَّن َّ وَ إِنْ هُنمْ إاِلَّ 

 پیروداند شایسته (. بیشتر کسانی که در زمی 115)انعام:  «یَصْرُصُونَ

 چکننندراه منیکنی، تو را از راه خدا گم رودپینیستند. پس اگر از آنان 

اما اکثریتنی کنه از یقنی   .کنندمی پیرودگناه  ظ  و زیرا آنان ج  از

د نننتوانحتننی مننی کنننند،در راه مسننتقیم حرکننت مننی، کننرده پینرود

 پینرودتنوان گفنت: نبایند پنس منی .دنانسنان نین  باشن ةبرندپیش

 آننان اکثنر بنودن خنا ربنه  متعیبانه از اکثریت صنرفاً کورکورانه و

 بود. درست آنها ةعقید نظریه و بلکه باید پیرو ایده و ،داشت

امنا مقینود  ،ای  خطا، بنه پینامبردر تفسیر ای  آیه آمده است: 

از این  ت... اند: مقیود پیامبر و دیگران اسنبرخو گفته .دیگران است

بنه کمنو و زینادى  ،آید کنه در دین  خندا و معرفنت حنقآیه برمو

است حنق بنا اقلینت باشند، ننه  زیرا ممک  چجمعیت، اعتبارى نیست

این   چ«إِنْ یَتَّبِعُنونَ إِ َّنا ا ظَّن َّ»: اعتبار به د ی  است ،بنابرای  .اکثریت

وَ » هاى خود فقط تابک گمان هسنتند.و دعوت مردم مشر  در عقاید
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گویند: برخو گویند: یعنو از آنها فقط دروغ مو چ«إِنْ هُمْ إِ َّا یَصْرُصُونَ

 گویننند، بلکننه از روى حنند  و تصمننی روى دانننش سننص  نمننو

   (.299، ص3  ،1350) برسی، 

هاد فراواننی در عناینت و توجنه در تعا یم دی  مبی  اسنالم، سنفارش

هناد ها و توصیهداشت  به پدر و مادر آمده است. اما در بی  ای  سفارش

عنایت بنه پندر  فراوان، توجه به یک نکته الزم است و آن اینکه توجه و

 نباید به جدایی از مسیر هدایت و فطرت منير گردد.و مادر 

آن را بسنیار  گنذارد واسالم به پیوند خانوادگی بسیار احتنرام منی

داند و حتی در کتنا، آسنمانی خنود نین  بنه آن سنفارش می  مقدّ

وَ وَصَّیْنَا ا ْإِنْسَانَ بِوَا ِدَیْنهِ » سوره احقاف آمده است: 16کند. در آیة می

 تا جایی کنه منينر بنه انحنراف از فطنرت و پیروداما ای  . «إِحْسَاناً

 ةعقیند کورکورانه از روش و پیرودیعنی سبب  ،نگردد صراط مستقیم

پدر و مادر نشود و یا به امر آنان ميبنور بنه رفنت  در مسنیر کنژد و 

-بناز هنم بنیحناالت ای   ةا بته در هم درست است. راهی نشودگم

وگرننه احتنرام در هنر  ،باشند پیرود احترامی جای  نیست و تنها نباید

شرایطی الزم استچ زیرا آیه به صورت مطلق آمده است. تنهنا کسنی 

از آنهنا ا اعنت کننند، میمادرش به شر  دعنوت کردنند  که پدر و

وَ إِنْ جَاهَدَا َ عَلَو أَنْ تُشْنرِ َ بِنی مَنا »فرماید: خداوند مینکند که 

) قمنان:  «هُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِی ا دُّنْیَا مَعْرُوفناً َیْسَ  َکَ بِهِ عِلْمٌ فاَلَ تُطِعْ

را کنه بندان علنم  (چ و اگر پدر و مادرت تالش کردند کنه چین د16

ا بته در کارهناد دنینا  .مک  پیرودندارد، شریک م  سازد، از آنان 

 با آنان به نیکی معاشرت ک . 

امنا  کنند.ییند میأشریفه به خوبی آنچه را که بیان شد، ت ةای  آی

عيوالننه و بندون تعقن  از  پینرودگروهی هماره در  ول تاریخ، با 

 فرمایند:اند که قرآن کریم منیراهی وارد شدهپدران و پیشینیان به گم

وَ إِذَا قِی َ  َهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْ َلَ ا لَّهُ قَا ُوا بَ ْ نَتَّبِکُ مَا أَ ْفَیْنَا عَلَیْنهِ آبَاءَنَنا أَوَ »

(چ اگر به آنهنا 110)بقره: « کَانَ آبَاؤُهُمْ الَ یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَ الَ یَهْتَدُونَ َوْ 

 پینروداسنت وحنی فنرود آورده  وسنیلةگفته شود که از آنچه خدا به

کنیم کنه پندرانمان را می پیرودها را ما همان روش گویند:کنید، می

کردنند و   نمنیایم. آیا اگر پدرانشان هنی  چین د را تعقنبر آن یافته

 کنند؟ومی پیروداند، باز از آنان یافتهراهی را نمی

 نویسد:میباره در ای  تفسيت نمون 

 ةانسان و يدر و ماررش مقدم بت رابطـ ةهتگز نباید رابط

او با خدا باشد، و هتگز نباید عواطف خویشاوندى حـاكم 

، و ریگـتان )ماـارم شـيتازی بت اعمقار مامبى او گـترر

 (79، ص63ج، 6337

شنان خانواده کسانی هستند که ای  پیوند بی  ایمان و ،در  ول تاریخ

خنانواده را بنر ایمنان و عقینده تنرجیح  ،هناسست است و در ب نگناه

که بیان شد کنه آن در ردیفنی پنس از ایمنان قنرار درحا ی ،دهندیم

ضحا  بن  عبنداهلل توان به ها در ای  مورد میدارد. از بهتری  نمونه

که در حادثه کربال خانواده خود را بر خاندان رسنا ت تنرجیح  شرقیم

امنام  .با ایشنان برخنورد کنرد ود در مسیر حرکت امام حسی . داد

گفنت: من  مقنرو   ضنحّا علت عدم یارد ایشان را جویا شدند. 

مانم و زمنانی کنه مشروط ن د شما می .هستم و خانواده و فرزند دارم

ا نداشته باشد از شما جدا خواهم شند. ود در اد براد شمماندنم فایده

خنود او  به خوبی به میاف دشم  رفنت و کربال حاضر شد و ةصحن

دسنتت برینده  و: سست نگرددندگوید که امام بارها به م  فرمودمی

یناران امنام بين   ةزمانی که دیند همن ا ضحّ ،نشود، اما با ای  حال

گرفنت و از میندان کنربال اجنازه  ن د امام رفت و ،اندکی شهید شدند

 .(291ص ،1335، )پورامینی دست خا ی خار  شد

 

 گيرینتيجه
 برخنی چی هناشنود کنه از آنچه در ای  مقا ه بیان شند، روشن  منی

راهنی را بنه گنمانسان توانند فطرت را از مسیرش منحرف کنند و می

بکشانند. از بی  آیات قرآن کریم عنواملی شناسنایی شند کنه مواننک 

ه سعادت و عوامن  ورود بنه شنقاوت هسنتند. عنواملی کنه رسیدن ب

 ،فردد را از او  ع ت به نهایت ذ ت برسانند. در ای  نوشنتار توانندمی

تواننند ایمنان فنردد را تنهایی منیاز عواملی بحث شد که هریک به

جلوگیرد از ضعیف و خاموش جهت در  کارهاراهبهتری   .دار کنند که

 :ازعبارتند شدن نداد فطرت 

ها در مقابله با خاموشی فطرت در یکی از بهتری  راهتعقل:  . تفات و6

در روایتنی از  .اسنت «تفکنر و تعقن »تردید در انتصنا، راه، حاالت 

آیند با خرد به دست می خیر و خوبی تماماً»آمده است:  پیامبر اکرم

 ،2  ،1333 شنهرد،)محمدد رد «و کسی که خرد ندارد دی  ندارد

ا بته تفکر و تعقلی که مسنتند بنه امنرد واقعنی و محکنم (چ 101ص

عقلنی و نقلنی )قنرآن و حندیث  ةو باید با تکیه بر تفکر در اد ن ،باشد

معتبر( خدایی بودن کارد فهمیده شود و نه اینکه با تکیه بر علم خود 

و یا ا رافیان ناآگاه عم  شود، بلکه باید براسا  تفکنرد رفتنار کنرد 
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چون قرآن و سنت قطعی داشنته باشند همحکم که ریشه در منبعی م

 و نباید کورکورانه تیمیم گرفت.

به معناد پنا  و خنا ص کنردن نفنس از  «ت کیه» . تزكي  نفس:9

نوشنته « ت کینه» ةدر معنناد واژ المعجـم الوسـيطهاست. ناخا یی

آن را اصالح کنرد و سنر وسنامان داد. آن را پنا  و تطهینر »است: 

 (.369ص ،1  ،1335)انیس،  «کرد

تواند از خاموشنی فطنرت در افنراد ای  عام  نی  تا حد زیادد می

و همواره یکی از اهداف بعثت انبیا ت کیه نفنو  بنوده  چدکنجلوگیرد 

سنوره  161 ةکه در بسیارد از آیات قرآن و از جمله در آیاستچ چنان

عَلَنیْکُمْ آیَاتِنَنا وَ  کَمَا أَرْسَلْنَا فِیکُمْ رَسُوالً مِنْکُمْ یَتْلُنو»: بقره آمده است

قلب و جنان  ،چ پس الزم است که فرد خود را ت کیه نموده«...یُ َکِّیکُمْ

و اجازه ندهد که ای  عوام  حتی براد یک  کندو روح خود را تطهیر 

مرتبه نی  در او ظهور یابندچ زیرا یک مرتبه ورود آنها کنافی اسنت تنا 

 زمینه را براد انحرافات بعدد فراهم کند.

خاموشنی بنا ها بنراد مقابلنه یکی از بهتری  راه. روام یار خداوند: 3

فرماینند: در حندیثی منی فطرت، دوام ذکر خداوند است. امام علنی

 .هنا قنرار داده اسنتدل ةدهنندخداد سبحان یاد خویش را صنیق »

هناد شوند و چشنمها با یاد خدا شنوا میدل ةهاد سنگی  شدگوش

هاد معانند و گردند و دلآن تی  و بینا می ةوسیلها، به دل ةشدضعیف

 ،1 ، 1333شنهرد، )محمندد رد« دنشنوگنر بنا آن رام منیستی ه

کند م در یاد خداوند است و سعی میی(چ پس زمانی که فرد دا311ص

خدایی باشد با یاد خدا قلب او جال و چشم و گوش او بینا و  شکارهر

 شود و به بیراهه نصواهد رفت.شنوا می

خواست  عاقبتی نیکو از خداوند و دعا بنراد . ررخواست از خداوند: 7

دوام حرکنت در صننراط مسنتقیم راه دیگننر بنراد مقابلننه بنا عوامنن  

وَ إِذَا سَنأَ َکَ »خاموشی فطرت اسنت. در قنرآن کنریم آمنده اسنت: 

ةعِبَادِد عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ د سْنتَيِیبُوا  ِنی ا دَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْیَ َةعْوَة

(چ و چون بندگان م  از تو دربارة 135)بقره:  » ْیُؤْمِنُوا بِی  َعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَوَ 

م  بپرسند، قطعاً م  )به آنها( ن دیکم و دعاد دعاکننده را وقتی که مرا 

کنم. پس آنها نی  دعوت مرا اجابت کنند. باشد کنه راه بصواند اجابت می

ت کرده است کنه پاسنخ دعناد خداوند خود ضمان یابند. پس زمانی که

کننده را خواهد داد، بنده نی  باید با دعا کردن و درخواست ثبات درخواست

 در راه درست، بار خود را به سرمن ل مقیود برساند.

گاهی انسان حناجتی دارد و بنه عللنی خنودش اهلل:  . توسل ب  اولياء5

اش نن د برآورنندة خواسنته کند و کسی را کنهاش را مطرح نمیخواسته

اش برسد. دهد تا به خواستهع ی  و آبرومند است به عنوان شفیک قرار می

بهتری  شفیعان درگاه ا هی هستند. پس  بیتویژه اه او یاد ا هی و به

 چه زیباست درخواست شفاعت از ایشان براد رسیدن به عاقبتی نیکوو

تنوان در آنها می ةوسیل هایی است که بهاینها برخی از بهتری  راه

 مقاب  عوام  خاموشی فطرت مقاومت کرد و تسلیم آنها نشد. 

 نابعم .......................................................................................... 
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