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 یجوامع بشر ییدر پندارگرا زابیعوامل آس یواکاو
 ثیاز منظر قرآن و حد

 
 1ینیفاطمه حس دهیس
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 .رانیا ،یسار ،یآزاد اسالم
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 ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد سار ث،یگروه علوم قرآن و حد ریمد
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 چکیده

در هر مکتب،  یتینظام ترب یمبنا نترییانسان به عنوان محور
 لیعنوان به دل نیگشته و اکتساب ا نیزم یخداوند رو نیجانش

قدرت،  نیتعقل و شعور در وجود او بوده است. اما داشتن ا یروین
در طول  یها و اعتقادات و-انتخاب یکه تمام ستیمعنا ن نیبه ا

 باشد، بلکه در کشاکش مقابله با یفارغ از هر گونه اشتباه اتش،یح
همواره بر ذهن او وارد شده است.  اتیو شک دهاتردی ها،انتخاب
ن از آ یزیو گر ستندین یو اراتیتحت اخت دهایظن و ترد نیورود ا

اهاً باشد، گ دهایترد نیاگر انسان از درون مانع از بروز ا ی. حتستین
یم یظن یدارهاو پن اتیوجود دارند که موجب شک یرونیعوامل ب
ر د یی. وقتى آن عوامل و مبادى وجود داشته باشد، پندارگراگردند

پندارها آن چنان انسان را  نیاز ا ی. برخشودیم دایوجود انسان پ
را تنها  قتیدور شده و حق تیان از واقعکه آن کندیدچار اوهام م

 یو حت پرورانندیم شیو ذهن خو شهیکه در اند دانندیم یزیآن چ
اسالم عوامل  می. تعالشوندیپندارها دچار گناه م نیا یجهیدر نت
 یتعصبات نادرست، هوا ،یو اعتقاد یهمانند: ضعف فکر یمتعدد

فقدان علم، جهل و شک را در بروز  طان،یاز ش یروینفس، پ
 مؤثر دانسته است. ییپندارگرا

 
 .یجوامع بشر ،ییپندارگرا ب،یعوامل، آس :هاکلیدواژه

 
 03/04/1400تاریخ دریافت: 
 20/06/1400تاریخ پذیرش:  

 

 :نویسنده مسئولahmad.miriyan@yahoo.com 

 

 مقدمه
 :دو نوع تفکّر در میان اندیشمندان بشر وجود داشته است ربازز دیا

تفکّرى که به اصالت واقع معتقد بوده و براى حقایق هستى ل: نوع او
اى براى شناخت واقعیتى ماوراى ذهن قائل است، و ذهن را وسیله

رایى گیعنى واقع ؛«رئالیسم»از این طرز تفکر به  .داندجهان خارج مى
تفکّرى است که به اصالت ذهن معتقد بوده م: دونوع  .شودتعبیر مى

داند و و حقایق هستى را چیزى جز پندارهاى موهوم ذهنى نمى
معتقد به واقعیتى ماوراى ذهن نیست. از این طرز تفکّر به 

 (1).شودیعنى پندارگرایى تعبیر مى ؛«آلیسمایده»
اشد بمی هاهمان طرز تفکر متعارف و معمولى انسان اندیشه نخستین

چه  آنهای دینی بر آن تأکید شده، اما در تفکر دوم که در آموزه
طبیعی و مادی،  امورو  باشدمی یا پندارها هاگماناصالت دارد، 

لم به عا ،های اصیلواقعیتدر این دیدگاه های اصیل نیستند. واقعیت
و یا همان  ، معتقد به رئالیسمهای اسالمآموزه. گیردمیپندار تعلق 

خارج وجود دارد و  واقع وهستی و جهان در است؛ یعنی  گراییواقع
خارج،  وجود عالمِ ،. در اندیشه اسالمهم واقع، قابل شناخت است

پر واضح  .تر استامری فطری و بدیهی است و از هر امری، یقینی
های اسالم، پندارگرایی را مورد نکوهش قرار داده و است آموزه

وَِمْنهُمْ أُمِّیُّونَ الَ یَعْلَمُونَ الْکِتَابَ »فرماید: ها میقرآن در ارتباط با آن
سوادانى [ از آنان بىو ]بعضى (؛78بقره/«)إِالَّ أَمَانِیَّ وَإِنْ هُمْ إِالَّ یَظُنُّونَ

دانند، و فقط گمان هستند که کتاب ]خدا[ را جز خیاالت خامى نمى
هایی پندارگرا طبق این آیه، صاحبان اندیشه ناسالم انسان. برندمى

 .اندبینی فاصله گرفتههستند که از واقع
الزم به ذکر است قرآن و روایات در مقام داوری، ظن و پندار را به 

اند، بلکه به دنبال قرار دادن این تفکر صورت کامل نفی و رد نکرده
در یک چهارچوب مشخص و مدیریت آن هستند. در قرآن آمده 

الَّذینَ آمَنُوا اجْتَِنبُوا کَثیراً مَِن الظَّنِّ إِنَّ بَعَْض الظَّنِّ یا أَیُّهَا  »است: 
هاى بد اید، از گماناى کسانى که ایمان آورده (؛12حجرات/«)إِثْمٌ

. آیه گواه این مطلب ها گناه استبپرهیزید، چرا که پاره اى از گمان
لکه باست که تعالیم اسالم مانع از حدس و گمان به طور کلی نشده، 

تحت میزان عقلى و قانون الهى انجام به دنبال آن است تا پندار انسان 
های اسالم و منادیان آن، همواره عواملی رغم تالش. علیوظیفه کند

وجود دارد که در بروز پندارگرایی دخیل هستند. در طی تاریخ و 
ساز بروز در جوامع گوناگون بشری دالیل متعددی بوده که زمینه

یی گشته و هدایت و سعادت آن جوامع را مورد تهدید قرار پندارگرا
داده است. با توجه به اینکه تعالیم اسالم سعی بر رشد جوامع بشری 
داشته و همواره به دنبال رهایی آنان از انحرافات فکری و عملی 

-بوده، عوامل مختلفی را که موجب به وجود آمدن پندارگرایی بوده

ا پرسش اصلی این تحقیق عبارت است از: اند معرفی نموده است.  لذ
 زا در پندارگرایی جوامع بشری از منظر اسالم چیست؟عوامل آسیب
 پیشینه تحقیق

های در ارتباط با موضوع کلی پندارگرایی مقاالت و پژوهش
متعددی نگاشته شده، ولیکن کمتر پژوهشی به صورت روشمند 

ورد بررسی قرار زا در پندارگرایی جوامع بشری را معوامل آسیب
ی اصفهان یو  هاجر کوه ینوروز یرضاعلداده است. از باب مثال؛ 

نظر ی از مانسان متعال»مفهوم  نییو تب یبررس »اب با عنوان در مقاله
از عوامل بازدارنده رشد  یکیبه عنوان  یی راپندارگرا «قرآن کریم
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 12 . .یجوامع بشر ییدر پندارگرا زا بیعوامل آس یواکاو  

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

مطرح نموده است. در مقاله  قرآن دگاهیانسان از د یو تعال
از نصراهلل « یقرآن در مواجهه با انحرافات اجتماع یستراتژا»»

آقاجانی نیز ، از پندارگرایی به عنوان یکی از انحرافات ارزشی یاد 
 »در مقاله  علی عارفی مسکونی و فاطمه درویشی بیاضیشده است. 

پندارگرایی را به عنوان « عوامل خاموشی فطرت از منظرقرآن کریم
گردد مورد بررسی قرار نور فطرت میملی که سبب خاموشی اع

 اند.داده
 پندارگرایی

( 3(و فکر و اندیشه)2پندار در لغت به معنای گمان و سوء ظن )    
آمده و در اصطالح عبارت است از هر خطایی در ادراک یا در 
حکم یا در استدالل . مشروط بر اینکه گمان رود این خطا امری 

ر آن ناشی از این است که فریب طبیعی است و گرفتار شدن انسان د
خورد؛ مانند کسی که به چوب شناور در سطح آب ظواهر را می

کند و آن را غرق شده پندارد و یا کسی که به حشره نگاه می
-کوچکی که از نزدیک چشمش عبور کند ، نگاه کند و آن را پرنده

ذ آلیسم مأخوی ایدهی واژهپندارگرایی، ترجمه( 4ای بزرگ پندارد.)
، به معنی مجرد، ذهنی، تصوری یا پنداری (idea) ی ایدهاز کلمه

گرایی، اصالت تصور، است که با تعبیرات متفاوت به آرمان
 (5.)و سرانجام پندارگرایی ترجمه شده است گراییذهن

باشد. در قرآن واژگان معادل با پندار؛ ظن، حسب، زعم و خرص می
به دو معنای شک و  «ظن»ید: گومی «ظن» معنای ابن منظور در بیان

یقینی که از روی تدبّر و اندیشه  -1یقین است. یقین بر دو قسم است: 
یقینی که ناشی از مشاهده و دیدن باشد. حال  -2حاصل می شود. 

 «علم» آن واژه یهچنان چه یقین ناشی از مشاهده و دیدن باشد، دربار
ت دارد؛ یعنی اختصاص به قسم نخس «ظن»ی هرود و واژبه کار می

( در اصطالح 6)یقینی که از روی تدبّر و اندیشه حاصل شده باشد.
و شک.  همچون علم عبارت است از حالتی نفسانی برای انساننیز 

با تساوی دو طرف  با این تفاوت که مرتبه آن از شک که تردید
ت. تر اساحتمال است باالتر و از علم که یقین به چیزی است پایین

چه به نظر فرد یک یگر، هنگام پیدایی تردید، چنانبه عبارت د
تر باشد، در تر و از طرف دیگر به واقع نزدیکطرف تردید قوی

 ( 7.)، طرف راجح را ظن گویند اصطالح
 یَکُونُ  قَوْلٍ حِکَایِةُ الزَّعْمُ»د: گویمى راغب« زعم»در تعریف واژه 

سخن )یا عقیده( اى است که  زعم به معناى نقل(؛7«)لِلْکِذْبِ  مَظِنَّةً
. در اصطالح نیز به پندار نادرست گفته روداحتمال دروغ در آن مى

شود که مطابق با واقع اعتقاداتى استعمال مى در اًغالب شود ومی
 (9).نباشد

حسب نیز در اصل به معنای کفایت کردن و شمارش کردن است . 
نداشتن، خیال کردن های معنایی، شامل؛ پاین واژه در برخی از الیه

حسب به معناى ظن و ریب است و در (»10باشد.)و گمان کردن می
دو جهت متضاد شک که اصل و منبع آن دوست در تحوّل است و 

دورى یا نزدیکى آن دو در  یهحول محور آن به میزان تفاوت درج
 (11«)ت.جریان اس
دروغ گفتن و ، سخن گفتن از روى حدس و تخمین؛ خرصدر لغت 

 به اصل (آمده است. این واژه در12.)سخن که از روى ظنّ باشد هر
 از و شود، گفته تخمین و گمان روى از که است سخنى هر معنى
 معنى به واژه این آیدمى در آب از دروغ غالباً سخنانى چنین که آنجا

خّراص کسى است که با ظنّ و ( و 13است.) رفته کار به نیز دروغ
 (12.)گویدتخمین سخن می

 عوامل آسیب زا در پندارگرایی جوامع بشری
-هایی که دامان یک جامعه را میقطعاً در پدیدآمدن آسیب     

گیرد، عوامل متعددی تأثیرگذار خواهند بود. منظور از این عوامل 
 منفی تأثیر تربیت آدمی روند بر که هایی هستندپدیده مجموعه

 مقام در به را فرد پندارهای و شخصیت گیریو شکل گذارده

 جامعه سالمت که تا جایی کند،می انحراف و تزلزل دچار انسان

ی ( مقوله14افتد.)می مخاطره به نیز اجتماع بالنده و سالم رشد و
پندارگرایی نیز در گرو عواملی است که در برخی جوامع بشری از 

ه زا کگذشته تا امروز وجود داشته است. برخی از این عوامل آسیب
ر تعالیم اسالم مورد توجه قرار گرفته، در اذامه معرفی و تبیین د

 شود.می
 

 ضعف فکری و اعتقادی

 یتربیت و دینی هایآموزه واسطه به خویش زندگی طول در انسانی هر
 اعتقاداتی یابد،می دست اعتقادات و باورها سری یک به خود،

 و بهشت معاد، به اعتقاد توحید، و خدا وجود به اعتقاد: همچون
 یا درست تواندمی اعتقادات این ... و الهی پیامبران فرشتگان، جهنم،

 این که مادام اما باشد، ضعیف یا قوی اساس،بی یا محکم نادرست،
 ظاهر پندارگرایی گردد، دچار انحرافات فکری و ذهنی اعتقادات

 تقادیاع و فکری سیستم یک به نیازمند انسانی هر کهاین در. شودمی
 قیدهع خود برای هم تمدن از قبل بشریت بلکه نیست، تردیدی است

 زدون و خداشناسی به دعوت بر عالوه پیامبر هر. اندداشته ایمانی و
 مردم خاص آلودگی با مبارزه و محیط افکار هدایت برای شرک

 انحرافات تهدید عالوه بر و انذار با تا شدمی مبعوث نیز ناحیه آن
 ،اعتقادی و فکری انحرافات از  را محیط سیاسی، و اجتماعی اخالقی،
 . بزدایند

 قوم پندارگرایانی که در قرآن دچار این آسیب گشتند، از جمله
 هک بودند ایدرجه در فکری ناتوانی نظر از هاآن. بودند اسرائیلبنی

 رفتنگ پایان با مثال عنوان به. بودند درگیر تردیدآمیز پندارهای با
-بنی جاهالن با( ع) موسی حضرت او، سپاهیان و فرعون جریان

 ردرگی بودند، اعتقادی و فکری ضعف دچار که کسانی و اسرائیل
-بت مردمانی با جاهل قوم این قرآن، تصریح به که آن جایی. شدند

: دندنمو پرستش جهت بتی تقاضای موسی از و شدند روروبه پرست
 اى: گفتند (؛138)اعراف/«آلَِهة لَهُمْ  کَما إِلهاً َلنا اجْعَلْ مُوسَى یا قالُوا»

 خدایى[ نیز] ما براى است، خدایانى آنان براى که همان گونه موسى،
 . ده قرار

 تانداس از: گویدمی قوم این اعتقادی ضعف بیان در طباطبایی عالمه
 در و اند،بوده حسى و مادى مردمى هاآن که آیدمى بر اسرائیلبنى

 اعتنایى و کردند،نمى تجاوز حس اصالت مسأله از وقت هیچ زندگى
 وده،ب تشریفات باب از اندداشته هم اگر و اند،نداشته حس ماوراى به
-الس عقایدى چنین داشتن با هایهودی. است نداشته حقیقى اصالت و

 در و بود، پرستىبت رسمشان که هاقبطى اسارت تحت دراز هاى
 ندی که کردهمى مجبورشان خانوادگى و ایلى عصبیت کهاین عین
 تأثیر تحت بارى کنند حفظ اىاندازه تا را خود اجدادى و آباء
 شده، ایشان براى طبیعتى یک تقریباً این و بودند، نیز آنان پرستىبت
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 همین به و .بود گذاشته باقى عمیقى اثر ارواحشان در خالصه و
 تصور اجسام از جسمى جز را تعالى خداى بیشترشان جهت

 بر امروز موجود هاىتورات ظاهر از که طورى به بلکه کردند،نمى
 نسانا به شبیه شکل نظر از که پنداشتندمى الوهى جوهر را او آیدمى

 به و دینى معارف به را ایشان( السّالمعلیه) موسى چه هر و است،
 شکل و صورت که شدمى این تنها اشنتیجه کردمى نزدیک حق
 راه مسیر در وقتى علت همین به دهند، تغییر خود ذهن در را خدا

 را هابت آن و بوده هایىبت داراى که برخوردند قومى به
 نانآ که کردند آرزو و یافته پسندیده را ایشان عمل پرستیدند،مى
 (9داشتند.)مى هایىبت چنین نیز

 اب مواجهه در را انسان کُمیت صحیح اعتقاد و اندیشه یک نداشتن
 دچار را حدسیات و حقیقیات به نسبت او شناخت و لنگ امور

 چهارچوب در را خود عقیده و اعتقاد که انسانی قطعاً. کندمی آسیب
 و حدس معرض در که هرگاه دهد، شکل درست مبنای بر و دین

 تیدرس به او و سنگین اعتقادش و اندیشه یوزنه گیرد، قرار تخمین
 و یفکر که مبنای فردی ولیکن. بود خواهد حقیقت کشف به قادر

 قادر باشد، گرفته شکل گمان و ظن اساس بر و نابسامان اشاعتقادی
 حدس با او ذهن مادام و کند عبور سالمت به پندارگرایی از نیست

 . است درگیر احتمال و
 عاد قوم داشتند، اعتقادی و فکری ضعف که پندارگریانی دیگر از

 أَمْرَ اتَّبَعُوا وَ رُسُلَهُ عَصَوْا وَ رَبِّهِمْ بِآیاتِ جَحَدُوا عادٌ تِلْکَ وَ: »است
 را پروردگارشان آیات که بود عاد[ قوم] این، و ؛ «عَنید جَبَّارٍ  کُلِّ

 رمانِف دنبال به و نمودند، نافرمانى را فرستادگانش و کردند، انکار
 .رفتند جوىستیزه زورگوىِ هر

 آیات این در که است این است توجه قابل اینجا در که اىنکته»
 تکذیب را خدا پیامبران آنان که شودمى گفته عاد قوم درباره
 که را پیامبر یک فقط هاآن داستان این در که حالى در کردند،

 نهات نه آنان که شودمى فهمیده چنین. کردند تکذیب بود، هود همان
 نبوت هب اساساً و کردند تکذیب نیز را او از پیش پیامبران بلکه هود

و  افکار .«نداشتند عقیده توحید به که گونه همان نداشتند عقیده
عقاید آنان، آن چنان مخدوش و منحرف بوده که به وضوح پیامبران 

کردند و عدم اعتقاد به آنان را به صورت علنی الهی را تکذیب می
اندیشیدند کردند. به گمان خود آن چه در پندار خود میاعالم می

                        از حقیقت و درستی نیست.چیزی غیر 
 نانآ مخالفان که است بیانگرآن نیز( ع) بیت اهل سرگذشت مطالعه

 در روی همین از و بودند درست نظام فکری و اعتقاد یک فاقد هم
 در چه آن عاشورا، در مثال باب از. کردندمی ایستادگی آنان مقابل
 در عقیده تأثیرگذارى شد،مى دیده( السالمعلیه) حسین امام جبهه
اعتقادی  یگانه خداى به اگر. بود آنان عملکرد نتیجه در و پندار
 معاد و به اگر. جستندمى شهادت، با حتى را او رضاى داشتند، راسخ

 در هرچند اندیشیدند،مى اخروى سعادت به داشتند، باور روز حشر
 .دشو گرفته اسارت به هایشانخانواده و شوند کشته خودشان دنیا

 پیمان و کردن عوض رنگ و مزاج تلوّن مقابل، نقطه در حالی که در
قابل مشاهده است که نتیجه  آمدن حق امام جنگ به و شکستن

ضعف عقاید مبتنی بر پندارهای باطل و واهی بود که آنان در سر 
 پروراندند.می
 

 تعصبات نادرست

 است آن مفهوم و معنا به و شده گرفته عصب لفظ از تعصب واژه
 زا دور به احساسی و عاطفی هایواکنش چیزی به نسبت شخص که
 حقیقت ( در10).باشد داشته عقالیی و عقالنی معیار گونه هر

 دیدش وابستگی از برگرفته که است عاطفی و شدید قوی، احساسی
 ندارد، محکمی فکری بنیان متعصب ( شخص15).باشدمی امری به

 که اوست نابجای هایگمان و حدس بر متکی او پندارهای اساس
 نیازی حتی و ندارد مستقلی اندیشه خود. داندمی قطعی را آن واقع در
. یندبنمی دیگری دیدگاه از تبعیت در تأمل و اندیشیدن مطالعه، به
 چه آن و است کورکورانه و محض پیروی وی مذهب حقیقت در
 .داندمی صحیح کامالً  پنداری کند،می دنبال که در اندیشه و ذهن را

هایی آید که اقوام و گروهچنین بر می مختلف قرآن مجید از آیات
 اکثراً  ،شدندها به پیامبری برانگیخته میکه انبیای الهی در بین آن

دلیل ه اما در این میان قوم یهود، ب ،بودند و متعصب اقوامی لجوج
-می معرفی انپندارگرای مصادیق از یکی عنوان بهشدت تعصب، 

 تندهس برتر ملتى ها،ملت میان در که کردندمى گمان یهودیان. گردد
 نانآ در پندارگرایی بروز موجب که چه آن! اندبافته جدا اىتافته و

 آنقر. است آنان نادرست و جابی تعصبات الهی، آیات بیان به شده،
 اماًأَیَّ إِلَّا النَّارُ تَمَسَّنَا لَنْ قالُوا وَ: »فرمایدمی امر این به اشاره در کریم

 تَقُولُونَ  أَمْ عَهْدَهُ اللَّهُ یُخْلِفَ فَلَنْ عَهْداً اللَّهِ عِنْدَ أَتَّخَذُْتمْ قُلْ مَعْدُودَةً
 چند، روزهایى جز: گفتند و ؛ (80)بقره/«تَعْلَمُون ال ما اللَّهِ عَلَى

 خدا از پیمانى مگر: بگو. رسید نخواهد ما به آتش هرگز
 یا -کرد نخواهد خالف هرگز را خود پیمان خدا که -اید؟گرفته
 دهید؟مى نسبت خدا به دروغ به دانیدنمى را آنچه

 سدرنمی آنان به هرگز آتش که پنداشتندمی هاآن آیه این اساس بر 
 زا گرفته نشأت پندار این که حالی در سوزاند،نمی را هایشانبدن و

 اثر بر ها( یهودى16).است بوده گمراهشان تعصبات و هواها
 اشتندپندمى جویى برترى حس و نژادپرستى روحیه و تعصبات نابجا

 کننده منعکس که تعبیرى با آنان. برخوردارند خاص تقربى از
 ما اب مساسى و برخورد تنها آتش: گفتندمی است، شده یاد روحیات

 روز چهل یا هفت حداکثر و شمار کم ایامى براى اوالً، هم آن دارد،
 راقىاح و دخول وگرنه یهود، از پرستگوساله گروه با فقط ثانیًا، و

 آتش معدود و محدود مساس و موقت تماس ادعاى .نیست کار در
 نقلى و عقلى برهان و بینه هرگونه فاقد آن، از پس نجات و قیامت

-ىم مرتکب که است گناهانى شمردن کوچک و استخفاف نشان و
 احاطه دوزخ در خلود معیار که گونه در حالی که همان .شدند

 رد خلود و شدن بهشتى معیار و نجات میزان است، انسان بر خطیئه
 و خیر کارهاى همه انجام و ایمان یعنى فعلى، و فاعلى حسن نیز آن

 ؛ باطل و پوچ ادعاهاى و خام آرزوهاى و امانّى نه است، شایسته
 و بهشت اهل دهد انجام صالح عمل و آورد ایمان کس هر بنابراین،

 گناه که پندار این با و اراده و علم با کس هر و است جاوید آن در
 به ابتالى اثر بر و کند گناه اوست، زیان به آن ترک و وى سود به

 ونهگ این به که گناهانى و الهى آیات تکذیب ارتداد، کفر، شرک،
 عصیان احاطه در او جوارح و جوانح شود، همه مى منتهى معاصى

 و همراه پیوسته و دارد را جهنم در جاودانگى استحقاق گیرد، قرار
 شناخت اصلی مانع ( تعصبات نادرست،17).است آتش با صحبت هم

 با را چیز همه متعصب افراد. است آن به رهیابی و حقایق درست
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 14 . .یجوامع بشر ییدر پندارگرا زا بیعوامل آس یواکاو  

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 هر جهت همین به. سنجندمی است، درست پندارشان که معیار این
-شینهپی و سابقه از خویش میان در که را تفکری و اندیشه یا مکتب

 کناری به نادرست و باطل اندیشه عنوان به نباشد، برخوردار ای
 دخو پندار در که است راهی همان از پیروی بر تأکیدشان و نهندمی
 که هافکند پرده چشمانشان بر چنانآن تعصبات. دارند تعصب آن بر

 گروه این. دانندمی خود ذهنی هایساخته بر مبتنی تنها را حقیقت
-مین دیگری امور پذیرش به تن هرگز دارند، که تعصباتی دلیل به

 خود آلودوهم خیاالت و خویش پنداری زندگی در نهایت در. دهند
بنابراین نقشی که تعصبات در پیدایش پندارگرایی  .مانندمی ورغوطه

 کتمان نیست. اند، قابل نفی وجوامعی همچون یهود داشته
 

 هوای نفس

-انسان را از راه حق و صراط مستقیم باز می ،پیروی از هوای نفس

ادراکى، یعنى سمع و شناختی و سازد. وقتی مجارى گمراه می دارد و
اسیر شهوات و هواهاى نفسانى شد و با گناه آلوده  ،بصر و قلب

امر،  ندر نتیجه ای ماند.جایى براى تابش نور هدایت باقی نمی ،گشت
گردد که شاید به زعم او درست به نظر آدمی دچار پندارهایی می

در آیات قرآن آمده است »برسد، اما حقیقت امر خالف آن است. 
شود که خداوند سمع و قلب که هواپرستى و هوامحوری، باعث می

اى ضخیمی افکند بر چشم او پرده .مهر زند کند وانسان را مختوم 
همد. وقتی صندوق دل آدمی نفشنود و نبیند و نکه پس از آن حق را 

به وسیله هواهای نفسانی قفل شد، دیگر راهی برای ورود معارف 
ماند. قرآن کریم پیروىِ هواى نفس را نوعى پرستش الهی باقی نمی

 کند ومشرکانه دانسته که چشم عقل را کور و قلب را ظلمانى مى
-ه حقایق محجوب مىآدمى را از هویت الهى محروم و از مشاهد

 (18«)سازد.
های بروز پندارگرایی در خداوند متعال هوای نفس را یکی از زمینه

 إِنْ »فرماید: برخی جوامع بشری دانسته است. آن جا که قرآن می
 سُلْطان إِنْ  مِنْ بِها اللَّهُ أَنْزَلَ ما آباؤُکُمْ وَ أَنْتُمْ سَمَّیْتُمُوها أَسْماءٌ إِلَّا هِیَ
 و گمان جز[ آنان] (؛23نجم/«)الَْأنْفُسُ  تَهْوَى ما وَ  الظَّنَّ إِلَّا عُونَ یَتَّبِ

 کنند.نمى پیروى است دلخواهشان که را آنچه
 استنباط چنان آیه این (  از19است.) عرب آیه خطاب به مشرکین

 سه از اىآمیخته و خطا به آمیخته مشرکان کار روش شود کهمى
 :است بوده امر

 شرعیّت انسان که صورتى در پدران، از گمراهى بردن میراث: اوّل»
 .پدرانش از نه آوردمى دست به خویش پروردگار از را حقیقى

 در که است بشرى ذهن منفى ترشحات از عبارت که پندارها: دوم
 وجود به خطا از برخاسته هاىانگیزه و عوامل کردن عمل نتیجه

 .آیدمى
 پندارها، آوردن فراهم براى اوالً: هانآ نقش و نفسانى هواهاى: سوم

 تقراراس این که گونه همان به هاآن به بخشیدن استقرار براى ثانیاً و
 یداپ تالقى آن با و است داشته وجود ایشان نزد در خطا از برخاسته

نکته تازه در اینجا عطف کردن هواى نفس بر پندار (»20«).کندمى
که این معنا، اشاره به این و گمان است، و این تعبیرى است پر

که باطل را در  ،گیردپندارهاى واهى از هواى نفس سرچشمه مى
ها در حقیقت بت هواى نفس پس آن .کندها حّق مجّسم مىنظر آن

( در 13«) !هاى دیگر زائیده آن استپرستند، و بتخویش را مى

ها در جدال حقیقت هواهای نفسانی مانع از آن شده بود که آن
دارهایشان موفق به انتخاب گزینه صحیح شوند و با تکیه بر پندار پن

ی پندارگرایی وارد کردند، به ورطهخود که آن را درست تلقی می
وقتی انسان چندین بار از هوای نفسش پیروی کرد و رفتارش شدند. 

با خواهش و خواست دلش هماهنگ شد و پیروی از هوای نفس 
کاتش گردید، از درک حقایق ملکه و محرک اصلی رفتار و حر

ماند و عقل و فکرش مغلوب هوای نفس شده، از فهم و عاجز می
در نهایت آن چه که در وهم و خیال  .مانددرک صحیح باز می

شود و این جاست که پندارد بر ذهن او حاکم میخویش درست می
 شود. پندارگرایی حاکم می

 
  شیطان از پیروى
 دیگر از او، یواسطه به شدن هدایت و شیطان از کردن پیروی

 قرآن در متعال خداوند .باشدمی هاعوامل بروز پندارگرایی انسان
 اءَأَوْلِی الشَّیاطِینَ اتَّخَذُوا إِنَّهُمُ: »فرمایدمی و نموده مطلب این به اشاره

 شیاطین آنان (؛ زیرا30)اعراف/«مُهْتَدُونَ أَنَُّهمْ یَحْسَبُونَ  وَ  اللَّهِ دُونِ مِنْ
 که پندارندمى و اندگرفته[ خود] دوستان خدا، جاى به را

 . یافتگانندراه
 و ضاللت رسوخ ؛ سبب«اللَّهِ دُونِ مِنْ أَوْلِیاءَ الشَّیاطِینَ اتَّخَذُوا إِنَّهُمُ»

ه ب به اختیار، بشر که است نموده بیان را کفار روان در شقاوت
 بدین نمایند.می پیروى خود تمایالت از و داده پاسخ ابلیس دعوت
 نیروى آن گاه است. فرمانروائى و فتنه براى اىآماده زمینه جهت
 جلب تبهکارى به سوى را آنان مغناطیسى قوه مانند شیطان جاذبه

 عالانف و فعل و تأثر و تأثیر زیرا آورد؛در می به حرکت و نمایدمی
 یرتأث فعلیت صورت در فقط است. موجود دو میان مخصوصى رابطه

 صورتى در پس گیرد.می صورت دیگر طرف از پذیرش و طرفى از
 وىه نیروى فریفته ، که خود خلقت غرض از غفلت اثر در بشر که

 گردد، او آئین هم و دهد پاسخ شیطان به دعوت شده خود هوس و
 پذیردمى خود بر را او فرمانروائى و والیت گشته وى فریفته آن گاه

( و 21کشاند)می را او خواهد سو به هر که قوه مغناطیسى مانند
قابل توجه است که با وجود اتخاذ والیت شیطان خود را هدایت 

(  شیطان با 22پندارند در حالی که از گمراهانند.)یافته به نجات می
ماید نتسلط بر ذهن و افکار آنان، قدرت تشخیص را از آنان سلب می

پندارها دچار تردید گشته و ها در مقابله با و این جاست که انسان
 دهند.توانایی الزم را در تشخیص امور از دست می

إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّیاطِینَ أَوْلِیاءَ  »در روایتی از امام باقر )ع( آمده است: 
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ َو هُمُ الْقَدَرِیَّهُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لَا 

وَ ذَلِکَ إِلَیْهِْم إِنْ  قَدَرَ وَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَی الْهُدَی وَ الضَّلَالَهْ
منظور (؛ 23«)ا اهْتَدَوْا وَ إِنْ شَاءُوا ضَلُّوا وَ هُمْ مَُجوسُ هَذِهِ الْأُمَّهْشَاءُو

کنند که بر ای هستند که به قدر اعتقاد ندارند و ادّعا میقدریّه
هدایت و گمراهی قادرند و این اختیار را خودشان در دست دارند؛ 

وند. ششوند و هرگاه بخواهند گمراه میاگر بخواهند هدایت می
 .آنان مجوس این امّتند

دهد که بر پیروی و تبعیت از شیطان این اجازه را به وی می
های مختلف با تسویل و تهدید پندارهای انسان حاکم شود و از راه

حقیقت امر را بر او مشتبه سازد. کیفیت نفوذ شیطان و به فراموشی 
 نفوذانداختن آدمی به آن است که شیطان در مجاری معرفتی آدمی 
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-پردازد و میهای او میکند، سپس به ایجاد انحراف در گرایشمی

افکنی بپردازد و مسائل برهانی را کوشد در شناخت خدا به شبهه
مشتبه جلوه دهد تا بینش انسان به تیرگی بگراید؛ آن گاه به وسوسه 

آورد تا خوبی را نخواهد و به های او روی میدر حوزه و گرایش
ها بگراید و سرانجام آلوده را آرایه بپندارد و بر این ها و پلیدیبدی

اساس اگر انسان در بینش از علم سودمند و در گرایش از عقل عملی 
 (17گیر سازد.)تواند شیطان را زمینکارآمد برخوردار باشد، می

های نفسانی بر یک اندیشه و عمل شیطان، با اضافه کردن خواسته
دادن آن، آن امر را زیبا و مطلوب نشان نشان  باطل و مطابق خواسته

طور فطری از باورهای باطل انسان بهاین در حالی است که   دهد.می
ا جآراید، تا بدانها را میگریزد و این دسیسه شیطان است که آنمی

ود. شکند و پذیرفته میکه نقطه مقابل حقیقت نیز زیبا جلوه می
ای خالف واقع را به گونهو  مهارت زیادی دارد شیطان در تسویل

دهد تا مورد پذیرش افراد قرار گیرد. تا جایی که در زیبا نشان می
تسلط  وقوع چگونگی دانستن کنند. برایپندار خود یقین حاصل می

 خاطرنشان کرد که توانمی ادراکی انسان قوای کارکرد در شیطان

 است؛ انسان سعادت ضامن و مطلق خیر خاستگاه فطرت انسان،

ها و وسوسه گرفتار انسان است که هنگامی تا ضمانت این ولی
مادام که شیطان بر انسان فائق آید،   .نشود شیطان هایدام

ساز رشد فرمانروایی عقل بر وجود کنار رفته و وهم و گمان زمینه
 گردد. پندارگرایی می

 
 فقدان علم

و در  باشدمی  و دانش ترین چیزها علمدر اسالم یکی از با ارزش
-های بسیار شده است. علم و دانش زمینهرابطه با کسب آن سفارش

ساز درک و آگاهی درست و در مقابل آن، فقدان علم قدرت 
، به دست آوردن علمبهنماید. تشخیص درست را از آدمی سلب می

بخشد که در مواجهه با شک و تردیدهای ذهنی فرد این امکان را می
و در مقابل فقدان علم، موجب عدول  به سمت واقعیت حرکت نماید

شود. در نهایت از حقیقت و قرار گرفتن در وادی حدس و گمان می
جایی که علم جایگاهی نداشته باشد، اعتقادات انسان بر اساس همان 

گیرد. به همین جهت فقدان علم صُور ذهنی و پندارهایش شکل می
م الهی، نداشتن علتوان در بروز پندارگرایی دخیل دانست. کالم را می

 »را موجب بروز پندارگرایی برخی جوامع دانسته و فرموده است: 
 ما وَ  قَتَلُوهُ  ما وَ اللَّهِ  رَسُولَ مَرَْیمَ ابْنَ عِیسَى الْمَسِیحَ  قَتَلْنَا ِإنَّا قَوْلِهِمْ وَ

 لَهُمْ ام ِمنْهُ شَکٍّ لَفِی فِیهِ اخْتَلَُفوا الَّذِینَ إِنَّ  وَ  لَُهمْ ُشبِّهَ لکِنْ وَ صَلَبُوهُ
 ایشان گفته (؛ و157نساء/«)یَقِیناً  قَتَلُوهُ ما وَ  الظَّنِّ اتِّباعَ  إِالَّ  عِلْمٍ  مِنْ بِهِ

 هآن ک حال و کشتیم، را خدا پیامبر مریم، بن عیسى مسیح، ما: که
 شد بهمشت آنان بر امر لیکن نکردند، مصلوبش و نکشتند را او آنان

 دچار آن مورد در قطعاً کردند، اختالف او باره در که کسانى و
 پیروى گمان از آن که جز ندارند، بدان علمى هیچ و اندشده شکّ

 .نکشتند را او یقیناً و کنند،مى
این آیه، حکایت ادعای یهود است که با تصریح و تأکید قائل بودند 

اند، در حالی که خود در این ادعا ( را کشتهالسالملیه)ع که عیسی
قَتَلتُ العِلمَ والرَایَ »شود : گفته می»( و 24.)دچار شک و گمان بودند

چون کشتن چیزی از سر چیرگی و سلطه است؛ گویی گفته « یَقیناً

شده است : علمشان به قتل مسیح علمی نبوده است که به آن احاطه 
 (11«)و چیرگی باشد، بلکه از سر گمان و پندار بوده است.

 هاآن بر کار بلکه نزدند، بر دار را عیسى هانیک روشن است آن
بر  ودب عیسى شبیه که را دیگرى کس که صورت این به شد. مشتبه

اند و در حقیقت این زده بر دار را عیسى که کردند گمان و زدند دار
ا هگردد. فقدان علم نه تنها چشم آنها بر میپندار به نداشتن علم آن

بلکه موجب شده بود از تحقیق و را به حقیقت کور کرده بود، 
تفحص در این باره نیز پرهیز نموده و به همان باور و پندارشان 

ی مقبولیت بپوشانند. همان گونه که در صدر    اسالم و پس جامه
از رحلت پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( شاهد همین رفتار در جریان 

مف موجب سقیفه هستیم. در واقع همین فقدان علم و آگاهی الز
السالم( دستخوش پندارگرایی شده بود که امامت حضرت علی )علیه

گروهی گشته و حق حکومت از ایشان سلب گردد. گواه این مطلب 
وَ »فرماید: است که می 9السالمروایتی از امانم حسن عسکری )علیه

نْ تَکْذِیبِ مُحَمَّدٍ )صلی إِنْ هُمْ إِلَّا یَظُنُّونَ َأیْ مَا یَقْرَأُ عَلَیْهِمْ رُؤَسَاؤُهُمْ مِ
اهلل علیه و آله( فِی نُبُوَّتِهِ وَ إِمَامَهْ عَلِیٍّ )ع( سَیِّدِ عِتَْرتِهِ وَ ُهمْ یُقَلِّدُونَهُمْ 

و اینان پایبند پندار هستند و بس؛ (؛ 23«)مَعَ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَیْهِمْ تَقْلِیدُهُم
ت محمّد یعنی از هرچه بزرگانشان در باب تکذیب نبوّ

سرور خاندانش علی )ع( ]به اسم تورات بر آنان[  والیت )و
دانستند که میکردند؛ درحالیخواندند، تقلید و پیروی میمی

 .تقلیدکردن از آنان برایشان حرام است
صحیح  یهعلم از باالترین الطاف الهی بر بشر است که انسان با استفاد

و از آن به عنوان پلکان بد سعادت و کمال دست یا تواند بهاز آن می
عدم موفقیت به کسب ترقّی مدد بگیرد، ولی با این حال در صورت 

گردد. به بیانی هایی نظیر پندارگرایی میآن دچار آفات و آسیب
دیگر چنانچه فرد نتواند علم کافی را در شناخت واقعیات و 

 رو خواهد بود.حدسیات کسب کند، مادام با پندارهای تخمینی روبه
اگر علم بر اندیشه او حاکم شود، موفق به انتخاب واقعیت خواهد 
شد و بالعکس اگر علم نداشته باشد پیرو ظن و گمان خواهد بود. 

 این جاست که پندارگرایی دامنگیر جوامع بشری خواهد شد.
 

 جهل

 تکامل و رشد مانع که است هاییمؤلفه از یکی نادانی و جهل    
 نینادا و جهل به نسبت اسالم که است دلیل همین به و شودمی انسان

 در مخربی اثرات نادانی، و جهالت. است داده زیادی هشدارهای
 خاطر به فردی است ممکن حتی و گذاردمی افراد زندگی روند

 ود،ش عملی مرتکب است درست کارش این که تصور به و ناآگاهی
قدم در مسیر بردارد و در نتیجه  گام نادرستی مسیر در واقع به اما

 پندارگرایی گذارد.
فساد و رذایل  ها،بدی انواعجایگاه جهل که ریشه شایان ذکر است 

عد احساسی و تخیلی انسان است که در مرتبه نازل از درک بُ ،است
عقالنی قرار دارد. کسی که در ارزیابی و شناخت واقعبات زندگی 

خیل و تار، وهم، پندو به طور کلی تحلیل هستی به دستگاه ادراکی 
ل مربوط ئمسا چرا که ؛دگرداحساس تمسک جوید، دچار جهل می

ر ها دفوق حّس و تخیل است و تفسیر آن هاانسانبه هستی و حیات 
 و در نهایت اش جهل به حقایق مربوط به هستیاین دستگاه نتیجه

آلود است. اگرچه انسان جاهل فرو رفتن در پندارهای ظنی و وهم
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 16 . .یجوامع بشر ییدر پندارگرا زا بیعوامل آس یواکاو  

 1400 پاییز، 3، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

آن را واقع می پندارد و پندارگرا به دلیل تمسکش به حس و خیال، 
 .آن را حّق تلقی کند

ای پندارگرا بارها در قرآن مورد اسرائیل به عنوان جامعهبنی
نکوهش قرار گرفته و خداوند پندارهای آنان را دور از حقیقت و 

 إِلهاً لَنا اجْعَلْ مُوسَى یا قالُوا» ید:افرمقرآن میواقعیت دانسته است. 
 موسى، اى: (؛ گفتند138اعراف/«)تَجْهَلُون قَوْمٌ ِإنَّکُمْ  قالَ آلِهَةٌ  لَهُمْ کَما

 قرار خدایى[ نیز] ما براى است، خدایانى آنان براى که گونه همان
 کنید.مى نادانى که هستید گروهى شما راستى: گفت. ده
 امالًک بده، قرار ما براى خدایی تو: گفتند به موسى که نکته این» 

 را خدائى موسى این که الزمه زیرا کند؛می ثابت را آنان جهل
 باالتر خدائى چنین یک از موسى مقام که است این نماید منصوب

 چنین سرچشمه که شود،مى استفاده خوبى به آیه این ( از25«)باشد.
 به نسبت آنان جهل طرف یک از است، بشر نادانى و جهل پنداری،
 و شبیه هیچ گونه این که و او پاک ذات شناسایى عدم و خداوند

 انسان ، جهل دیگر سوى از .شودنمى تصور او براى مانند و نظیر
 حوادث شودمى سبب گاهى که جهان حوادث اصلى علل به نسبت

 .دهد نسبت بت، جمله از خرافى و خیالى علل سلسله یک به را
 رفک کوتاهى و طبیعت ماوراء جهان به انسان جهل طرفی دیگر از
 این کند،نمى باور و بیندنمى را حسى مسائل جز که جاآن تا او

 سرچشمه تاریخ، طول در و داده هم دست به دست هانادانى
 به اهآگ فهمیده، و آگاه انسان یک چگونه وگرنه اندشده پرستىبت
 و طبیعت جهان از آگاه حوادث، علل از آگاه او، صفات و خدا

 جدا کوه از المثلفى را سنگى قطعه است ممکن طبیعت، ماوراء
 مصرف خانه هاىپله یا و منزل، ساختمان در را آن از قسمتى کند،
 یدنما سجده آن برابر در و بسازد، معبودى را دیگرى قسمت و کند،

 گفتار در کهاین جالب! بسپارد؟ او دست به را خویش مقدرات و
 جمعیتى شما گوید:مى هاآن به که خوانیممى فوق آیه در )ع( موسى
 «تجهلون» ورید، چونغوطه مستمر طور به جهالت در که هستید

-ینا خصوص به کند.مى استمرار بر داللت غالباً  و است مضارع فعل

 و عمومیت بر دلیل خود این و نشده بیان آن در جهل، متعلق که
 .باشدمى آن توسعه

 ؛ معبودى«إِلهاً لَنا اجْعَلْ» جمله با اسرائیل،بنى کهاین ترجالب همه از
 أمنش هرگز که چیزى است ممکن که دادند نشان بده، قرار ما براى
 و قرارداد و انتخاب با دارد، سودى نه و داشته زیانى نه نبوده، اثرى

 گردد، آثارى سرچشمه ناگهان آن، بر معبود و بت نام گذاردن
 ر،دو آن به احترامىبى و کند، نزدیک خدا به را انسان آن پرستش
 زیان و ضرر منشا تحقیرش و برکت، و خیر سرچشمه عبادتش
 .است خبرىبى و جهل نهایت این و گردد،
 سازب معبودى ما براى نبوده این اسرائیلبنى منظور که است درست

 با هک بساز معبودى بوده این منظورشان بلکه باشد، جهان خالق که
 ولى گردد، برکت و خیر مایه و شویم نزدیک خدا به آن پرستش

 موجود یک است ممکن سازى،مجسمه یا و گذارىنام یک با آیا
 اآی گردد؟ آثار و خواص این سرچشمه ناگهان خاصیت،بى و روحبى

 اساسبى پندارهاى و واهى خیاالت و جهل و خرافه جز چیزى
( نقش جهل و نادانی را 13)!کند؟ توجیه را کارى چنین تواندمى
آنان به خوبی مشاهده کرد. جهالت و  توان در بروز پندارگراییمی

رغم دیدن همه سفاهت کار آنان را به جایی رسانده بود که علی

 معجزات الهی، خواستار خدایی بودند که عیناً و به چشم ببینند. آنان
 در تا باشد مجسم و مادى که خواستندمى را برای پرستش چیزى

جهل، قدرت تفکر را از آنان گرفته و  .آورند فرود سر برابرش
توان جهل را پندارگرایی بر ذهنشان غالب شده بود. از این روی می

یکی از عوامل بروز پندارگرایی محسوب کرد. به بیانی دیگر  
و حکومت  حاکمیت پندارهای حسی و خیالی با محکومیت عقل

 ماندن همراه است و نتیجه آن غفلت از مرتبه عالی نفس و فرو جهل
 پندارهای واهی و باطل است. در
 

 شک

بر اساس تعالیم اسالم از جمله اموری که به پیدایش پندارگرایی در 
 »ن پژوهالغتزند، شک و تردید است. جوامع مختلف دامن می

شک و تردید، حالتی (15.)انددانسته« یقین»را نقطه مقابل « شک
آید؛ یعنی امری که مینفسانی است که از تساوی دو احتمال پدید 

است؛ یعنی اینکه  پنجاه در پنجاه باشد و این شک گاهی در عقیده
دارد و به یقین نرسیده است و گاهی شک در  در اعتقادات تردید

یا چهار رکعت و  که دو رکعت خوانده است؛ مثالً این عبادات
ها علمی و اعتقادی گاهی شک در امور عادی است که در همه آن

 (26).ر پنجاه مطرح استپنجاه د
شک، عام و  ؛رابطه بین شک و ظنّ از نوع عام و خاص مطلق است

ظنّ، خاص است. شک مساوى با عدم قطعیت است. پس هر معرفِت 
غیر قطعى با شک آمیخته است، اما ظنّ، تنها به مواردى اطالق 

شود که معرفت غیرقطعى به اَماره متّکى باشد. پس هر ظنّى را مى
( خداوند 27).نامید، اما هر شکى از نوع ظن نیست شک مى توان

 ،(9)ابراهیم/حضرت هود حضرت نوح، از قومافرادی ، متعال

حضرت (، 110ی )همان/حضرت موس (، 62)هود/ حضرت صالح
را به علت شک  (104)ص()یونس/پیامبر اسالم و( 34ف )غافر/یوس

 .کندسرزنش می که ناشی از پندارهایشان بوده، هاآن و تردید
ها دخیل دانسته و قرآن کریم شک را در بروز پندارگرایی انسان

 ما وَ  اللَّهِ رَسُولَ مَرْیَمَ ابْنَ عِیسَى الْمَسِیحَ قَتَلْنَا إِنَّا قَوْلِهِمْ وَ  »فرماید: می
 شَکٍّ  لَفِی فِیهِ اخْتَلَفُوا الَّذِینَ إِنَّ وَ لَهُمْ شُبِّهَ لکِنْ وَ صَلَبُوهُ ما وَ قَتَلُوهُ
 (؛ و157نساء/«)یَقِینا قَتَلُوهُ ما وَ الظَّنِّ اتِّباعَ إِالَّ عِلْمٍ  مِنْ بِهِ  لَهُمْ  ما مِنْهُ

 و یم،کشت را خدا پیامبر مریم، بن عیسى مسیح، ما: که ایشان گفته
 آنان رب امر لیکن نکردند، مصلوبش و نکشتند را او آنان آن که حال

 آن مورد در قطعاً کردند، اختالف او باره در که کسانى و شد مشتبه
 گمان از آن که جز ندارند، بدان علمى هیچ و اندشده شکّ دچار

 .نکشتند را او یقیناً و کنند،مى پیروى
 اینان واکنشی از« الظَّنِّ اتِّباعَ إِالَّ  عِلْمٍ مِنْ بِهِ لَهُمْ ما»بر اساس عبارت »

اند السالم( نشان دادهی حضرت عیسی )علیهخود در رابطه با مسأله
که گویای نوعی عمل است. حال دلیل این عمل نزد ایشان، صرفاً یک 

توان دریافت که از این کاربرد به خوبی می«. علم»است و نه « ظن»
ی حالت متفاوت است. در این آیه شک به مثابه« ظن»با « شک»

ان وبه عن« ظن»نفسانی است که بر اثر عدم علم پدید آمده است ولی 
دلیلی برای انجام دادن یا انجام ندادن یک فعل ، به دنبال همان شک، 

هایی که در رابطه با حضرت عیسی ظاهر شده است. بر این اساس، آن
-به سر می« شک»تردید در اند، بیالسالم( دچار اختالف شده)علیه

برند. طبیعی است وقتی حکم و فتوایی هم به عنوان حرف آخر 
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توانند متمسک نند، به چیزی جز ظن نمیبخواهند صادر ک
 (28«)شوند.

از این روی شک و تردید در پیدایش ظن و گمان و یا به بیانی دیگر 
ه شک و تردیدهایى کتأثیر نخواهد بود . در حقیقت پندارگرایی بی

ذهنى است که  پندارهاییک سرى  تنها ،شودبراى انسان حاصل مى
کان ام توجه به این که با .گیرددر تعارض با باورهای انسان قرار می

فکری و هاى زا در ارکان اعتقادى و بنیانوجود عوامل تشکیک
توان به صورت مطلق شک و تردید را نفی ، نمیاست بسیار معرفتی

ی اکرد. مادام که انسان بتواند بینش خود را قوی کند و با اندیشه
-وار با شک و تردید مقابله نماید، موفق به دریافت حقیقت میاست

ای سست و باطل شود، اما اگر در مواجهه با شک و تردیدها اندیشه
 شود.داشته باشد، پندارگرایی بر او عارض می

 

 
 

                                                                   
 نتیجه گیری

باشد. از های مختلفی مواجهه میجوامع بشری همواره با آسیب
است که در آن افراد در قالب « پندارگرایی»ها، ی این آسیبجمله

ها به گردند. آنها و پندارهای ظنی میدچار گمان فردی یا جمعی
پروارنند ، دارای اصالت گمان خود هر آن چه را که در سر می

کنند، در حالی دانسته و به آن به چشم حقیقت و واقعیت نظر می
های اسالم که که آن اندیشه تنها یک ظن و گمان نابجاست. آموزه

ها ی را به به انسانهمواره انحرافات و خطرهای فکری و عمل
نماید، خطر پندارگرایی را نیز یادآور شده و عواملی که گوشزد می

های اسالم در بروز آن نقش دارند، بیان کرده است. از منظر آموزه
عواملی نظیر: ضعف فکری و اعتقادی، تعصبات نادرست، هوای نفس، 
 پیروی از شیطان، فقدان علم، جهل و شک در پیدایش پندارگرایی

 اثرگذار هستند.
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