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 Human minds confront choices ، Always faced with doubts and 

complaints and in this choice is real and contrary to the fact 

that the character appears pondering. Skeptics In their opinion, 

they think that what they have chosen is true and eventually , 

relying on this, they develop personality traits the author refers 

to this as "personality typology". Although the Qur'an and 

hadiths have not completely rejected suspicion and suspicion 

as a judge, and seek to place this thinking in a specific 

framework and manage it, Analysis of the ideas of this group 

and their behavior seems necessary to introduce a model based 

on cognition and behavior to the audience.  The present study 

presents a model as "personality typology of the thinksts" by 

examining the teachings of Islam And under each of these 

features, some of these features are introduced as examples. 
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 ثیدر قرآن و حد انیپندارگرا یتیشخص یژپولویت
 

 1ینیفاطمه حس دهیس
دانشگاه  ،یواحد سار ث،یگروه علوم قرآن و حد ،یدکتر یدانشجو

 رانیا ،یسار ،یآزاد اسالم
 
 *2انیریم داحمدیس
 ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد سار ث،یگروه علوم قرآن و حد ریمد
 مسئول( سندهی)نو رانیا ،یسار

 
 3یمحمدقاسم دیحم
دانشگاه آزاد  ،یواحد سار ث،یگروه علوم قرآن و حد ،یعلم ئتیه

 رانیا ،یسار ،یاسالم
 

 دهیچک
و  دهایترد با همواره ها،انتخاب با مقابله کشاکش در هاذهن انسان

انتخاِب واقع و خالف واقع است که  نیمواجه و در هم اتیشک
گمان  شیبه زعم خو انی. پندارگراگرددیظاهر مپندارگرا  تیشخص

با  تیمطابق واقع است و در نها اند،دهیآنچه را که برگز کنندیم
که نگارنده  گردندیم یتیشخص یهایژگیو رامر دچا نیبر هم هیتک
. اگرچه قرآن و کندیم ادی «یتیشخص یپولوژیت»امر با عنوان  نیاز ا
و رد  یظن و پندار را به صورت کامل نف ،یدر مقام داور اتیروا

چهارچوب مشخص  کیتفکر در  نیا دادن قرار دنبال به و اند،نکرده
 یگروه و رفتارشناس نیا یهاشهیاند یآن هستند، واکاو تیریو مد

اخت بر شن یمبتن ییآن الگو یتا با معرف رسدیبه نظر م یآنان ضرور
آموزه یحاضر با بررس و رفتار به مخاطب ارائه داده شود. جستار

ارائه  «نایپندارگرا یتیشخص یپولوژیت»به عنوان  ییاسالم، الگو یها
نمونه  انرا به عنو یموارد هایژگیو نیاز ا کیهر  لیکرده و ذ

  .نموده است یمعرف یمصداق
 
 .سمیآلدهیا سم،یرئال ان،یپندارگرا ت،یشخص ،یپولوژی: تهادواژهیکل
 

 02/12/1399تاریخ دریافت: 
 12/02/1400 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولahmad.miriyan@yahoo.com 

 مقدمه
از دیر زمان دو نوع تفکّر در میان اندیشمندان بشر وجود داشته 

تفکّرى که به اصالت واقع معتقد بوده و براى حقایق  ول:نوع ا :است
اى براى وسیلههستى واقعیتى ماوراى ذهن قائل است، و ذهن را 

یعنى  ؛«رئالیسم»از این طرز تفکر به  .داندشناخت جهان خارج مى
صالت ذهن تفّکرى است که به ا وم:نوع د .شودگرایى تعبیر مىواقع

را چیزى جز پندارهاى موهوم ذهنى  یمعتقد بوده و حقایق هست
داند و معتقد به واقعیتى ماوراى ذهن نیست. از این طرز تفکّر به نمى
طرز تفکّر نخستین  .شودیعنى پندارگرایى تعبیر مى ؛«آلیسمایده»

های که در آموزه ستا هاهمان طرز تفکر متعارف و معمولى انسان
 اهگمانچه اصالت دارد، آن، اما در تفکر دوم دینی بر آن تأکید شده

 های اصیل نیستند.طبیعی و مادی، واقعیت امورو  باشدمی یا پندارها
. گیردمیبه عالم پندار تعلق  ،های اصیلواقعیتدر این دیدگاه 

گروهی که بر این تفکر نظر دارند، جهان را امری اعتباری و ذهنی 
مان و پندار وجود ندارد. به بیانی دانسته و معتقدند واقعیتی جز گ

 یمشاهده جای به است، پندار و گمان گرفتار که دیگر، فردی
-رود و تمامی اعتقاد و اندیشهمی خود پندار به دنبال حقیقت و حسّ 

های او نسبت به دنیا و افعالش در این دنیا با محوریت همین تفکر 
-و یا همان واقع رئالیسم، معتقد به های اسالمآموزهگیرد. شکل می

خارج وجود دارد و هم  واقع وهستی و جهان در است؛ یعنی  گرایی
خارج، امری  وجود عالمِ ،. در اندیشه اسالمواقع، قابل شناخت است

آن چه که در اسالم  .تر استفطری و بدیهی و از هر امری، یقینی
 ترین شریعت الهی مطرح شده، این است که عالمبه عنوان کامل

ی آفریدگاری محضر خداست و جهان حقیقتی خلق شده به واسطه
باشد. پس از این عالم واقعیتی به نام آخرت در پیش است توانمند می

گیرد، حقیقت و و آن چه که در آن دنیا مورد بازخواست قرار می
واقعیت اعمال و کردار آدمی در همین دنیا است. با توجه به اینکه 

 گیرد، مهم است تا نگاه وی به عالماو نشأت میاعمال بشر از افکار 
اب زمانی که بشر از تفکر نواقع، با اعتباری صحیح شکل گیرد. زیرا 

اسالم فاصله گرفته و در دامان پندارهای باطل خویش اسیر گردد، 
شود انسان ظن خویش تفکر پندارگرا ظهور پیدا کرده و موجب می

گمان باطل  ار چیزی جزرا درست پندارد، در حالی که این پند
  نخواهد بود.

گیری داشته رغم آن که به مرور زمان علوم بشری رشد چشمعلی
، ارگرا همچنان باقی مانده و افکاراست، اما بحران تفکر پند

اعتقادات و اعمال انسان را تحت شعاع قرار داده است. اسالم که 
نگرش نیز همواره به دنبال هدایت انسان بوده، به این رویکرد و 

وَمِنْهُْم »ن را مورد نکوهش قرار داده است: اشاراتی داشته و بعضاٌ آ
و  (؛78:بقره«)یَعْلَمُونَ الْکِتَابَ إِلَّ َأمَانِیَّ وَإِْن هُْم إِلَّ یَُظنُّونَأُمِّیُّونَ لَ 
سوادانى هستند که کتاب را جز خیالت خامى از آنان بى بعضى
طبق این آیه، صاحبان اندیشه ناسالم . برنددانند، و فقط گمان مىنمى

با  ، وبینی فاصله گرفتههایی پندارگرا هستند که از واقعانسان
. کنندزندگی می ،هایی که قابل تحقق نیستآرزوهای ظنّی و گمان

اند و در آن با تصورات باطل دنیایی خیالی ساختهاین افراد برای خود 
هنگامی که تفکر پندارگرا در برخی اشخاص  . اندخویش دل خوش

ها در این ها رسوخ پیدا کند، موجب پیدایش برخی ویژگییا گروه
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 64  ....ثیدر قرآن و حد انیپندارگرا یتیشخص یپولوژیت  

 1400تابستان ، 2، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

شود. به این معنا که به دنبال پندارگرایی این گروه دارای افراد می
از این رویکرد به عنوان  شوند. نگارندههای خاصی میویژگی

نام برده و مراد از آن را همان « تیپولوژی شخصیتی پندارگرایان»
داند که در افکار و اعمال ، اعتقادات این گروه حالت و روحیاتی می

-ذیل مطرح می پرسشبا توجه به آن چه بیان شد، شود. ظاهر می

 گردد:
 
های اسالم، پندارگرایان دارای چه تیپ بر اساس آموزه .1

 شخصیتی هستند؟ 
 عریفت ضمن حاضر جستار ، پرسشاین پاسخ  به یابیدست راستای در

ردازد. پبندی شخصیتی این افراد میو دستهبررسی  به پندارگرایی،
 روش با باشد،می بنیادین هایپژوهش زمره از که رو پیشِ مقاله

 .دهدمی قرار بررسی مورد را موضوع این تحلیلی -توصیفی
 پندارگرایی

ه ( آمد2)( ، فکر و اندیشه1)ظنپندار در لغت به معنای گمان، سوء
رغبت و خواهش و میل و گراییدن  آیدعمل گراییدن میو گرایی از 

ی پندارگرایی، ترجمهدر اصطالح  )همان(معنا شده است. کردن
، به معنی مجرد، (idea) ی ایدهآلیسم مأخوذ از کلمهی ایدهواژه

ذهنی، تصوری یا پنداری است که با تعبیرات متفاوت به 
و سرانجام پندارگرایی  گراییگرایی، اصالت تصور، ذهنآرمان

 (3).ترجمه شده است
 

 قرآندر واژگان مربوط به پندارگرایی 
 ظن .1

دو معنای اصلی معرّفی کرده است: یکی یقین  «ظن »ابن فارس برای 
معنای شک، عرب  کردم. اما یقین یعنی؛ «ظننت ظنّا»و دیگری شک. 

 «ظنّةال»و  «ءظننت الشّی»هر گاه به چیزی یقین نداشته باشد گوید: 
 (4)به معنای تهمت هم، از همین اصل گرفته شده است.

نام آن حالتی  «ظن» د:راغب اصفهانی نیز در معنای ظن چنین گوی
گاه آن اماره شود. حال، هراست که از روی آماره و نشانه حاصل می

گیرد و هر گاه ضعیف قوی شود منجر به حصول علم برای فرد می
 (5).گذردگردد از حد توهّم نمی

همچون  انسانظن عبارت است از حالتی نفسانی برای در اصطالح نیز 
 با تساوی تردیدو شک. با این تفاوت که مرتبه آن از شک که  علم

تر دو طرف احتمال است بالتر و از علم که یقین به چیزی است پایین
چه به نظر فرد است. به عبارت دیگر، هنگام پیدایی تردید، چنان

، تر باشدتر و از طرف دیگر به واقع نزدیکیک طرف تردید قوی
این در بیان قرآن کریم (6).ا ظن گویند، طرف راجح ر اصطالحدر 
گذرد و بر قلب انسان به معنای آن چیزی است که از خاطر میواژه 

ود؛ بلکه شکه طرف مقابل به کلی نفی نمیطوریکند، بهغلبه پیدا می
 (7.)احتمال آن نیز وجود دارد

 
 زعم .2

 مَظِنَّة   یَکُونُ قَوْلٍ حِکَایِةُ  الزَّعْمُ»د: گویمى« مفردات» در کتاب راغب
اى است که احتمال زعم به معناى نقل سخن یا عقیده؛ (5)«لِلْکِذْبِ

ه معناى سخنى است که ب« زَعَمَ». در اصطالح روددروغ در آن مى

ه پندار باطل نیز اطالق احتمال یا یقین دروغ در آن است، و گاه ب
شود که مطابق با واقع اعتقاداتى استعمال مى در ا  غالب و( 8).شودمى

 ( 9)نباشد
 
 حسب .3

. این نای کفایت کردن و شمارش کردن استحسب در اصل به مع
و  ، شامل؛ پنداشتن، خیال کردنهای معناییواژه در برخی از لیه

به معناى ظن و ریب است و در و در اصطالح ( 10 ،4)گمان کردن
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

 
 خرص .4

، سخن گفتن از روى حدس و تخمین؛ خرصدر تعاریف اهل لغت 
در مفردات این ( 12).گفتن و هر سخن که از روى ظنّ باشددروغ

واژه به معنای هر سخنی که به معنای ظن و تخمین باشد آمده 
 گمان روى از که است سخنى هر معنى به اصل این واژه در( 5)است.

 بآ از دروغ غالبا  سخنانى چنین که جاآن از و شود، گفته تخمین و
 ( 13)است. رفته کار به نیز دروغ معنى به واژه این آیدمى در

 شناسی شخصیت پندارگرایانتیپ
افراد نیاز به آن است که با افکار و اعتقادات  ولوژیبرای شناخت تیپ

 بندی نمود. درها را دستهآنان آشنا شد و با تکیه بر همین امر آن
بحث رویکرد شخصیتی و اعتقادی پندارگرایان مورد تحلیل  یادامه

 گردد:و مصادیق آن بر اساس آیات و روایات معرفی می
 
 داشتن با خداوند متعال نسبت .1

 یهودیت و مسیحیت نمونه مصداقی:

نسبت داشتن با خداوند یکی از مواردی است که در پندارگرایی 
محل بحث است. پندارگرایان به زعم باطلشان، خود را فرزندان و 

 وَ  أَبْناءُاللَّهِ نَحْنُ النَّصارى وَ الْیَهُودُ وَقالَتِ»: شمارندنزدیکان خدا می
 و خدا پسران ما: گفتند ترسایان و یهودان و؛ (18:مائده)«أَحِبَّاؤُه
  .هستیم او دوستان
 سایر از را خود کیشانهم و نه تنها خود یک هر نصارى؛ و یهود
 و آفریدگار فرزندان بلکه پندارند،مى شرافتمندتر و برتر مردم

 این به واسطه یهود دعوى این منشأ»نمایند. می معرفى او دوستداران
 نصارى؛ اما و شمرده، اللَّه ابن را آدم ها،آن رایج تورات در که است
 چنین شما پدر و من پدر که کندمی نقل مسیح قول از هاآن انجیل در
 دوست را خود اولد پدر این است که به واسطه محبت پندار اما .

 ادعاى یهودیان که نیست شکى هیچ معنا این در (14)«دارد.می
 فرزند را خود جدى به طور و ندارند خدا براى حقیقى فرزندى
 ندفرز را مسیح مسیحیان بیشتر که طور آن دانند،نمى تعالى خداى
 که کرده حکایت بحث مورد جمله در این که پس دانند،مى خدا
 رمنظو اوئیم دوستان و خدا فرزندان ما که اندکرده ادعا نصارا و یهود

 نوعى با که است این منظورشان بلکه نیست، حقیقى فرزندى
 بکت در مجازگویى این و بتراشند، خود براى شرافتى مجازگویى

 تعبیر این از منظورشان حال هر به .شودمى دیده بسیار آنان مقدسه
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 تعالى درگاه خداى در قدرآن مسیحیان و یهودیان ما که است این
 و محبوب پدران نظر در پسران که هستیم مقرب و محبوب
 (9)مقربند.

نکته قابل توجه این است، در این انتساب چه نظرشان بر این باشد 
که این گروه خود را فرزند حقیقی خدا دانسته و چه نظرشان در 
محبوبیت جایگاهشان همچون فرزند برای خدا بوده، پنداری واهی 

واقعی خدا بوده که بر آنان حاکم بوده است. اگر خود را فرزند 
دانستند که این امر مستلزم قائل شده جسم برای خداوند و امری می

دانستند که محال است. اگر خودرا آن چنان محبوب درگاه خدا می
بسان فرزند برای اهلل بودند، توهمی بیش نیست. چرا که در قرآن به 

. از اندصورت مکرر مورد توبیخ و نکوهش خداوند قرار قرار گرفته
واهی مطرح وی نسبت داشتن با خداوند ، تنها در حد یک پندار راین

چه که در تعالیم اسالم به عنوان اصلی مورد پذیرش است، آن است.
خداوند متعال نه کسی را زاییده و نه از کسی زاییده این است که 

پس این سخن یهود و نصاری و امثال آنان که ( 3:.)توحیدشده است
کنند، ناشی از پندارگرایی آنان بوده و میخود را منتسب به خداوند 

حقیقت امر جز این نیست که خداوند صاحب نََسب خویشاوندی 
 باشد.  نمی
 
 خدا براى دادن قرار فرزند .2

 نمونه مصداقی: یهودیت و مسیحیت

فرزند قرار دادن برای ، پندارگرایی های جریانیکی از شاخصه
، خداوند دارای این معنا که در پندار این افراد خداوند متعال است. به

 که گفتند یهود (؛30:توبه)«اللَّهِابْنُ عُزَیْرٌ الْیَهُودُ وَقالَتِ » :فرزند است
 خداست. پسر عزیر

، خداوند شدیدا  یهود و نصارا را مورد سرزنش و نکوهش در این آیه
را پسر  ها مخلوق خدا؛ یعنی عزیر و مسیحقرار داده است؛ زیرا آن

ل نقو این امر از پندارگرایی آنان نشأت گرفته است.  دانندخدا می
 هک کرد، عزرا فتح را بابل ایران پادشاه که کورش هنگامى»شده 
 هاآن براى و آمد وى نزد ،بود روز آن در یهود بزرگان از یکى

 از و بازگردند شهرهایشان به یهود که کرد موافقت او کرد، شفاعت
 از خاطرش در آنچه طبق او هنگام این در .شود نوشته نو تورات

 به .نوشت نو از را تورات ،بود مانده باقى یهود پیشینیان هاىگفته
 آئین کنندگانزنده و دهندگاننجات از یکى را او یهود دلیل همین
 احترام العادهفوق او براى جهت همین به و دانندمى خویش
-ابن» لقب یهود از گروهى که شد سبب موضوع این( 15)«قائلند.

 از بعضى از چند هر کنند، انتخاب او براى را( خدا فرزند)«اللَّه
 زیرع به احترام عنوان به را لقب این هاآن که شودمى استفاده روایات
 که هنگامى: آمده است تاروای همان در ولى کردند،مى اطالق

 خدمات خاطر به عزیر را اگر شما: پرسید هاآن از پیامبر)ص(
 ار نام این چرا پس خوانیدمى نام این به و کنیدمى احترام بزرگش

 است کرده خدمت شما به عزیر از بیش بسیار که موسى)ع( بر

_________________________________ 
 - مرقس 14: 61؛ متّی 3: 17؛ لوقا: 30 – 35؛ یوحنّا 1: 34 و 1

.... 

 سؤال این براى جوابى و ماندند فرو پاسخ از هاآن گذارید؟نمى
 (16).نداشتند

 از گروهى اذهان در گذارىنام این ،بود چه هر در هر صورت
 آن است عوام روش که چنان آن و بود رفته بالتر احترام صورت

 داخ فرزند راستى به را او و کردندمى حمل حقیقى مفهوم بر طبعا  را
 داده نجات آوارگى و به درى در از را هاآن هم زیرا» پنداشتند،مى
 .خشیدب سامانى و سر آئینشان به تورات بازنویسى وسیله به هم و بود،
 استفاده قرآن از ولى اند،نداشته را اىعقیده چنین هاآن همه البته
 در مخصوصا  که هاآن از گروهى میان در فکر طرز این که شودمى

 چهی در اینکه دلیل به داشت وجود ،اندزیسته)ص( مى پیامبر عصر
 و ارانک را نسبت این فوق آیه شنیدن با هاآن که نشده نقل تاریخى

 زا واکنش حتما  بود چنین اگر و باشند انداخته راه به صدا و سر یا
 (14)«.دادندمى نشان خود
 ها در پندار خودآن که نیست تردید نیز جاى مسیحیان مورد در

 عنوان به را نام این و دانندمى خدا حقیقى فرزند ( را)عحضرت عیسی
 وَ »کنند: مى اطالق او بر واقعى معنى به بلکه تشریفات و احترام
 عیسى که گفتند نصارى ؛ و(30:)توبه«اللَّهابْنُ الْمَسِیحُ النَّصارى قالَتِ
 لوغ مریم فرزند عیسى درباره مسیحیان»به بیان قرآن  خداست. پسر
 پدر بدون نیز و سرزده او از که بسیارى عادت خارق اثر در نموده

در  (17)«پروردگار است. فرزند گویند آمده پدیده صدیقه مریم از
رود، این زیاد به کار می« فرزند خدا»ر از کلمات مسیحیان، تعبی

کلیسا اصرار بسیار زیادی دارد که  1.تعبیر برگرفته از اناجیل است
 و فرزند خداست قرارا هغیر عادی مسیح را دستاویزی برای اینک تولّد

به میان می  «رخدای پس»و « خدای پدر»جا سخن از دهد و در همه
 اردور( آورَد و تعبیراتی که در اناجیل به عنوان اب و ابن )پدر و پس

که بسیاری قابل توّجه این .داندشده نیز شاهدی بر مدّعای خود می
)پسر خدا( مخصوص « ابن اللّه»کنند که لقب ح میها تصریاز آن

در حالی که  (13).ودشعیسی است و به هیچ کس دیگری اطالق نمی
چرا که  است. کامل ا مردود به حکم عقل و تعالیم اسالم این موضوع

مستلزم جسمیت و مادیت  پذیرش فرزندخواندگی برای خداوند
باشد. از سویی میاست و ساحت مقدس الهی از ماده و لوازم آن منزه 

 منوطاگر زائیدن و استیالد در مورد حق تعالی ممکن باشد، دیگر 
صحیح باشد، در حالی که  خداوندکه فعل تدریجی برای به آن است 

ه و هر آن چیزی را ک های امور مادی استفعل تدریجی از ویژگی
شود، به صورت دفعی و به بیان قرآن با اراده و مشیت الهی انجام می

باشد. بنابراین فرزند قائل شدن برای ذات اقدس الهی، می« کُن فَیَکون«
 تنها نتیجه توهمات پندارگرایان است.

 
 خدا نیازمندى و خود نیازى بى .3

 نمونه مصداقی: یهودیت

دیگر از  دانستن خداوندنیاز دانستن خود و به عکس نیازمند بی
 از بعضى است. های این دسته از انسانعناوین مورد توجه در تیپولوژ

 قَرْضا  اللَّهَیُقْرِضُ الَّذِی َذا مَنْ»ی آیه شنیدن با یهودیان
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 66  ....ثیدر قرآن و حد انیپندارگرا یتیشخص یپولوژیت  

 1400تابستان ، 2، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 ىنیکوی وام خدا[ بندگانِ] به که کس آن کیست؛ (245:)بقره«حَسَنا
یهود  .فقیر خدا و هستیم غنى ما که شودمى معلوم پس :دهد، گفتند

الحسنه دادن هنگامى که قول خداى تعالى را که دعوت به قرض
 هانمود، شنیدند و یا زمانى که وضع مؤمنان فقیر و مسکنت آنمى

تراض و زخم زبان گفتند: اگر پروردگار را دیدند، به عنوان اع
آنان  داد ومسلمین توانگر بود، نسبت به مسلمانان غیرت به خرج مى

، در شود خدای مسلمانان فقیر استس معلوم میساخت، پرا غنى مى
 و کرد محکوم را باطل پندار این خداوند (9)حالی که ما توانگریم.

-ل)آ«أَغِْنیاء نَحْنُ وَ فَقِیرٌ اللَّهَ إِنَّ قالُوا الَّذِینَ قَوْلَ اللَّهُ لَقَدْسَمِعَ» :فرمود
 نیازمند خدا: گفتند که را کسانى سخن خداوند، مسلما ؛ (181:عمران
  .شنید توانگریم، ما و است

به خدا سوگند! » :نقل شده (ع)ذیل آیه از امام صادق  در تفسیر عیاشی
اند تا بدانند که فقیر است؛ ولی از آن جا که را ندیدهیهودیان خدا 

دیدند اولیای خدا فقیرند پیش خود گفتند: اگر خدا غنی بود، اولیایش 
هم غنی بودند؛ پس لبد خدا فقیر است که اینان فقیرند. آن گاه از 

ر خدا فقی»در فخرفروشی، ثروت خود را به رخ کشیدند وگفتند: 
 (19، 18)«ی.است و ما غن

 و گذشت آیات نزول با ،گرفت پایه مدینه در اسالم آن که از پس
 هاىکشبهره و ربا تحریم با و گردید باز مسلمانان دل و دست انفاق،
 یثرب که چنان شد، بسته مسلمانان میان در یهودیان مالى نفوذ

 زبار نمونه و گونه به جاهلیت، اختالف و توزىکینه و قبیلگى
 سودبرى هاىراه آن که از بیش درآمد، رحمت و خیر تبادل و تعاون

 میان در انفاق و تعاون و وحدت شود، بسته یهودیان کشىبهره و
 خصلت و نژادى آئین و میراثى خوى با نژاد، و قبیله هر از مسلمانان

 روش تضادهاى همین شاید بود، ناسازگار یهودیان بخل و اندوزى مال
 و بشارات آن با که بود یهودیت خوى و قومیت با اسالم تعالیم و

 هایىطعن و استهزاءها و تبلیغات با دشمنى به هجرت، و انتظارات
 زا یکى. پرداختند و دچار پندارگرایی شدند آن احکام و تعالیم به

 فى و خدا، براى) انفاق آیات با مقابله در آنها هاىطعن و هاگفته
همان . هستیم غنى ما و فقیر شما خداى که بود، همین( اللَّهسبیل
 تىپرس مال و بخل توجیه براى و ورزندمى بخل انفاق از که کسانى
 کنند،مى طرح هاسؤال یا آورندمى عذرها و هاشبهه گونه این خود،

 خدا ىسو به انسان حرکت نخستین که مالى دستگیرى و انفاق از تا
 این گویا. کنند خوددارى ،است رسل دعوت هاىپایه از و خلق و

 و نیازمند خداوند: رساندمى را انکارى سؤالى آنان یاندیشه با گفته
 ازنی خود چرا است نیازبى اگر. است انفاق طالب که! نیازیم؟بى ما

 (20)نیازیم.بى ما پس خواهدمى ما از اگر آورد؟نمى بر را نیازمندان
به این ترتیب با داشتن چنین پندارهایی خود را غنی و خداوند را 

کردند. در حالی که این تفکر چیزی جز پندارگرائی نیازمند تلقی می
این است  ،گذاردمحض نیست. آن چه تعالیم اسالم بر آن صحه می

 ،است عوالم و موجودات همه مقدّر و مدبّر و خالق که که خداوندى
 فقیر و محتاج وجودی که هرگز و باشد، غنى ذات لحاظ از باید

 رفق صورت در زیرا باشد؛ خلقت جهان کننده ایجاد تواندنمى است،
 .ندکمى تکیه به دیگرى و نداشته استقالل او خود وجود ،احتیاج و

، ظنی باطل و اشتباه است که خدا را فقیر دانست. با پس این پندار

ای جز محدودیت قائل شدن برای او پندار فقر برای خداوند، چاره
 نیست..

 
 در انحصار داشتن بهشت .4

 نمونه مصداقی: یهودیت و مسیحیت

از دیگر حالت شخصیتی پندارگرایان این است که در پندار آنان، 
ه کردند کیهودیان و مسیحیان گمان مىبهشت منحصر به آنان است. 
د: جا را ندارندیگران حق ورود به آن بهشت مخصوص آنان است و

 قُلْ  أَمانِیُّهُمْ  تِلْکَ نَصارى أَوْ هُودا  کانَ مَنْ إِلَّ الْجَنَّةَ یَدْخُلَ لَنْ قالُوا وَ»
 کسى هرگز: گفتند و؛ (111:)بقره«صادِقِینَ کُنُْتمْ إِنْ بُرْهانَکُمْ هاتُوا
 آرزوهاى این. باشد ترسا یا یهودى آن که مگر درنیاید، بهشت به
 .یدبیاور را خود دلیل گویید،مى راست اگر: بگو. است ایشان[ واهىِ ]
، متأثر از اوهام و خیالت آنان ین انحصارطلبی آنان در مورد بهشتا

اعتقاد به این که سعادت و شقاوت یک امر ذاتى »است. در حقیقت 
چرا که ؛ پندارى بیش نیست ،شوداست که همراه انسان متولّد مى

راهنمایان بشر است، ی ههاى همبرخالف دعوت همه انبیا و تالش
بلکه این پندار واهى براى فرار از زیر بار مسئولیت و توجیه اعمال 

ها درست شده است و یا براى تفسیر موارد خالف و تبهکارى
 (21)«.باشدها مىناآگاهى
 آنِ  از و هاآن خالصه بهشت که معتقدنددر پندار خویش  هایهودی

 این در این آیه. شد نخواهد بهشت وارد دیگرى کس و هاستآن
 جز که گفتند یهود. شودمى نقل نصارى از هم و یهود از هم پندار،
 نصارى هاآن مقابل در و شودنمى بهشت وارد دیگرى کس هایهودی

 کس هاآن جز و هاستنصرانی مخصوص بهشت که گفتند نیز
 خاصى نظرى تنگ با گروه دو این .کندنمى پیدا راه بهشت به دیگرى
 که است این هاآن سخن لزمه و دانستندمى خود تیول در را بهشت
 نیست. خداوند قبول مورد و است باطل هاآن دین جز ادیان تمام
 مقابل در و کندمى ردّ باشد که کس هر از را پنداری چنین قرآن
 راست اگر که داردمى اظهار دارند، را عقیده این که نصارى و یهود
پر  (22)کنید. اقامه برهان و محکم دلیل خود گفته به گوییدمى

های اسالم این اندیشه قوم یهود و مسیحیت واضح است در آموزه
مردود شمرده شده و دیدگاه صحیح آن است که در عصر حاضر هر 

، با پیروی از عالم از هر نژاد و ملیتی که باشدکسی در هر جایی از 
 تواند به رستگاری و نجات برسد. شریعت اسالم می

 
 نگریمُحق .5

 نمونه مصداقی: یهودیان

که این  است دانستنِ خود، به این معنانگری یا صاحب حق مُحق
صاحب هر گونه حقی بوده و نسبت به  ،گروه در پندار خویش

بعضى از دیگران چنین پنداری را قائل نیستند. به عنوان نمونه 
زدند و معتقد بودند که یهودیان از پرداخت حقوق دیگران سرباز مى

ان را چنین قرآن سخن آن اموال دیگران براى آنان احترامى ندارد.
 وَ إِلَیْکَ یُؤَدِّهِ بِِقنْطارٍ تَأْمَنْهُ إِنْ مَنْ الْکِتابِ أَهْلِ مِنْ وَ»د: کنبازگو مى

 ذلِکَ  قائِما  عَلَیْهِ مادُْمتَ إِلَّا إِلَیْکَ یُؤَدِّهِ ل بِدِینارٍ تَْأمَنْهُ إِنْ مَنْ مِنْهُمْ
 اهل از و؛ (75:عمرانآل)«َسبِیل الْأُمِّیِّینَ فِی عَلَیْنا لَیْسَ  قالُوا بِأَنَّهُمْ 
 به ار آن شمرى، امین فراوانى مال بر را او اگر که است کسى کتاب،
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 مرى،ش امین دینارى بر را او اگر که است کسى آنان از و برگرداند تو
 این. ىایست پا به وى[ سرِ] بر دائما   آنکه مگر پردازد،نمى تو به را آن

 هک کسانى مورد در: خود گفتند پندار به آنان که است سبب بدان
 .نیست راهى ما زیان بر ندارند، آسمانى کتاب

 و ،نمایندمی خیانت یهود از بسیارى»در تفسیر این آیه گفته شده: 
 باز تواننمی آنان از گواه به استناد و به اصرار جز را سپرده مال

 ادنژ و دارند، یهود که است نخوتى و غرور نظر از خیانت این ستاند.
 ظرنکوتاه و امّى را مردم سایر و پنداشته، شرافت سبب را اسرائیل
 به تورات و ساخته، خود به نفع را حکمى جهت این از خوانند،
 نخواهند یهود افراد بر حقّى اسرائیل نژاد غیر که اند،داده نسبت
( 17)«.شمارندمی جایز خود براى را مردم اموال و حقوق و یافت،
 شدبامی ما دست در عرب از که اموالى به راجع ما بر: گفتندمی یهود

هستیم  کتاب أهل ما و مشرك آنان چون. نیست حرجى و ، عسر
 حالل ما براى آنان أموال نمودن تصاحب لذا ؛ -نگر بودندمحق –

 (23)است.
دعای اتوان به وضوح یافت. را در عصر حاضر نیز می نمونه این تفکر

یقت از در حق ،صهیونیستی مبنی بر حق تاریخی قوم یهود بر فلسطین
نگری آنان ریشه گرفته است. آنان خود را در این سرزمین همین محق

صاحب حق دانسته و با تکیه بر همین پندار تجاوز به حقوق مردم 
رغم آن چه که در مستندات علی د.پندارنفلسطین را امری درست می

تاریخی موجود و گواه بر تعلق این سرزمین به مردم فلسطین است، 
این قوم و پیروان تفکر صهیونیستی با پندارگرایی خویش بخش 
عظیمی از خاك این سرزمین را به اشغال در آورده و هر روز بر 

 افزایند.می، های خویشآمار جنایت
 
 انکارگرایی .6

 پرستان و مشرکانمصداقی: بتنمونه 

یکی از انواع شخصیتی و رفتاری پندارگرایان، انکارگرایی آنان نسبت 
به برخی موارد است. آنان با تراوشات ذهنی خود، هر آن چه را به 

 یکنند. نمونهگنجد، انکار میبینند و یا در باورشان نمیچشم نمی
ا جپیامبر )ص( یافت. آنپرستان زمان توان در انکار بتاین امر را می
 وَ  نَحْیا وَ نَمُوتُ حَیاتُنَاالدُّْنیا إِلَّ هِیَ ما وَقالُوا»فرماید: که قرآن می

 إِلَّ  هُمْ  إِنْ  عِلْمٍ  مِنْ بِذِلکَ مالَهُمْ  وَ  الدَّهْرُ إِلَّ  مایُهْلِکُنا
[ دیگرى چیز] ما دنیاى زندگانى از غیر: گفتند و(؛ 24:)جاثیه«یَظُنُّونَ
 .کندنمى هالك طبیعت جز را ما و شویم،مى زنده و میریممى نیست
 .دسِپرننمى گمان[ طریق] جز و ندارند دانشى هیچ مطلب این به ولى
 ربش زندگى و حیات که این به است پرستانبت سخنان نقل»آیه 

 او براى مرگ و فناء از پس و است جهان این در به زندگى منحصر
 وهىگر بلکه بود، نخواهد او به اعمال بررسى حساب و دیگر زندگى
 ندشومى زنده آنان فرزندان دیگر گروهى و شوندمى نابود و میمیرند

پندارگرایان؛  (17)«بود. خواهد باقى پیوسته بدین منوال بشر نسل و
 طانشی مطیع و گرفته خود نفسانى هواى را خود اله که هایىآن یعنى
 ضعیف را خود عقل قوه آن اثر در و اندگردیده امّاره نفس و

 حیات و دانندمى دنیا ناچیز حیات همین را حیات اند،گردانیده
  نیاد زندگانى همین مگر زندگانى گفتند و نمودند انکار را اخروى

 گرداندنمی هالك را ما و شویممى زنده و میریممى آن در نیست که

 زیرا نیست؛ دانش و علم به گفتارشان را آنان و زمان گردش مگر
 اندداده دست از را خود انسانى فطرت نفسانى هواى پیروى اثر در که
 تصور چنین خود فاسد به گمان و اندنموده محدود را خدا قدرت و
 (24).است عالم به این منحصر عالم که نمایندمی

های متعددی از انکارهای مشرکان و دیگران نمونهدر تعالیم قرآن 
نسبت به خداوند، روز قیامت، معجزات پیامبران الهی و .... آمده 

 أَوَلَمْ »هاست: ها معلول پندارگرایی این شخصیتی آناست که همه
 مِثْلَهُمْ  یَخْلُقَأَنْ عَلى قادِرٌ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذِی اللَّهَ أَنَّ یَرَوْا
 آفریده، را زمین و هاآسمان که خدایى که ندانستند ؛ آیا(99:)اسراء«

 جْمَعَ نَ أَلَّنْ الْإِنْسانُ  أَیَحْسَبُ »و یا  .بیافریند را آنان مانند که تواناست
 ریزه هرگز که پنداردمى انسان آیا (؛3قیامت: )«عِظامَهُ

 ! آورد؟ نخواهیم گرد را هایشاستخوان
 .هایی از انکارگرایی این افراد هستیمشاهد نمونهدر عصر حاضر نیز 

د وجو ها هستند که در پندار خویششاخص این ویژگی ماتریالیست
ها، امور غیرمادّی مانند روح و ماتریالیستکنند. میخدا را انکار 

پندارند. آنان معتقدند که این گونه امور معنا را خصلتی از مادّه می
ها وجود ماورای مادّه را انکار اند. ماتریالیستفیلی مادّه تابع و ط

طبیعى  بنابراین، .انگارندکنند و همه هستی را در انحصار ماّده میمی
است که زندگى پس از مرگ را هم منکر شوند و دلیل ایشان نیز 

گونه تغییر و اصالحى در آن به چشم یک چیز است و هیچ
 گانه[هرچیزى که براى حواسّ ]پنج» خورد و آن این است:نمى
باید بدان ایمان داشت و هرچیزى که بر  طور علنى آشکار شود،به

 ه مادّیون:به گفت بنابراین، آن پنهان بماند باید آن را نفى و انکار کرد.
 در این صورت، همان حواس است. آغاز و انجام و برون و درون،

هایش را لى که میوهچگونه آنان به بهشت ایمان بیاورند، در حا
در حالى که آتش آن به  چگونه به دروغ ایمان بیاورند، اند؟نخورده

 (25)«؟ایشان نرسیده است
 
 اهداف نادرست .7

 کافراننمونه مصداقی: 

های شخصیتی است از دیگر گونهداشتن اهداف نادرست در زندگی 
در نفس خود توهم ها . آنخوردکه در پندارگرایان به چشم می

همان است که  واقعی هاى نهایى زندگى و سعادتکنند که هدفمى
د کننها تالش مىاین»ند. اخاب کرده و دیگران فریب خوردهآنان انت

اند، نیکو عنوان سعادت پذیرفته هاى جاهلیت را که بهکه هدف
حاصل نشان دهند و در انتخاب جلوه داده و اعتقادات دیگران را بى

که این هاى خود، ادعاى شعور و بصیرت نیز دارند؛ در حالىدفه
به طور یقین انسان در هر مرحله  (26.«)پندارها توهمى بیش نیست

کند و حتی در کلیت بحث هدفی از زندگی خویش هدفی را دنبال می
القاعده اهداف نیز بر اساس آن مبنای فکری و واحد دارد. علی

یز های پندارگرا نگیرد. در ارتباط با شخصیتشکل می اعتقادی فرد
. حال یابدسامان میکه اهداف آنان مبتنی بر پندارهایشان  باید گفت

داند: آن که قرآن اهداف آنان را خارج از چهارچوب عقل می
(؛ 115:مؤمنون)«لتُرْجَعُون إَِلیْنا َأنَّکُمْ وَ عَبَثا   خَلَقْناکُمْ َأنَّما أَفَحَسِبْتُمْ»
 ما سوى به شما اینکه و ایمآفریده بیهوده را شما که پنداشتید آیا

 شوید؟نمى بازگردانیده
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شود که ناباوران به رستاخیز، به هدف زندگی از این آیه برداشت می
-گرایی و پندارگرایی غلتیدهاند و در وادی پوچانسانی دست نیافته

این پندار و طرز فکر ، ناشی از این است که زنده شدن » (27.)اند
خداوند خطاب به حال آن که ( 6)«دانند.پس از مرگ را محال می

وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَاألَرَْض وَما َبیْنَهُما باطِال  »فرماید: این گروه می
 آسمان و؛ (27:)ص«لٌ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مِنَ النّارِذلِکَ ظَنُّ الَّذِینَ کَفَرُوا فَوَیْ

 مانگ این نیافریدیم، باطل به است دو این میان که را آنچه و زمین و
 بر آتش از واى پس اند،کرده پوشىحق و شده کافر که است کسانى
 .اندشده کافر که کسانى

کلِّ هستی بر اساس برنامه و هدف مشخصی  بر اساس تعالیم اسالم
آفریده شده و این نکته در نظم و هماهنگی موجود نظام هستی و 

به تعبیر صاحب  یکایک موجودات به وضوح قابل مشاهده است.
که خدا عالَم ]هستى[ را به باطل و بدون غایت تفسیر المیزان، این

 شود،معلوم مىخلق کرده باشد و روز حسابى که در آن نتیجه امور 
به  ند پس واىاهو ظن کسانى است که کافر شددر کار نباشد، پندار 

ها و زمین و چون اگر امر خلقت آسمان .حال ایشان از عذاب آتش
که امورى است مخلوق و مؤجل، یکى با این -آنچه بین آن دو است 

به سوى غایتى  -گردند شوند و فانى مىپس از دیگرى موجود مى
ثابت و غیر مؤجل منتهى نشود امرى باطل خواهد بود و باطل باقى و 

به معنى هر چیزى که غایت نداشته باشد، محال است تحقق پیدا 
صدور چنین خلقتى  ر خارج موجود شود، عالوه بر این کهکند و د

با ایجاد آسمان و زمین  وند متعالخدا (9.)از خالق حکیم محال است
بر اساس یک هدف و برنامه این خلقت را اراده  ،و ما بین آن دو
هیچ حساب و کتابی به حال خود رها بشر بدون  کهکرده، نه این
 شده باشد. 

 
 غافل پنداشتن خداوند .8

 نمونه مصداقی: کافران

-دهد که این گروه در گمانهای پندارگرا نشان میبررسی شخصیت

دانند و یا بر این خداوند را ناظر بر اعمال خویش نمیهای خود، 
 اعمال به فقط احاطه ندارد و  پنهانى گناهان بر باورند که خداوند

در حالی که خداوند متعال در قرآن دارد.  آگاهى آشکار و ظاهر
 و ؛(42:)ابراهیم«الظَّالِمُون یَعْمَلُ عَمَّا غافِل ا اللَّهَ وَلتَحْسَبَنَّ»فرماید: می
 مپندار. غافل کنندمى ستمکاران چهآن از را خدا

یعنی گمان نبر به  (؛28)ای ل تظنن اهلل؛ «اللَّهَ وَلتَحْسَبَنَّ: »گفته شده
 هک پندارگرایانی سؤال به است پاسخى حقیقت در سخن خدا و این

 چرا پس دادگر، و عادل خدایى دارد، خدایى عالم این اگر گویندمى
 است غافل هاآن حال از آیا است؟ کرده رها خود حال به را ظالمان

 سؤال این برابر در قرآن! ندارد؟ جلوگیرى قدرت و داندمی یا و
 مجازات را هاآن سرعت به اگر نیست، غافل هرگز خدا گوید،مى
 پرورش و آزمایش محل جهان این که به این خاطر است کندنمى

در نهایت  ولى نیست، ممکن آزادى بدون هدف این و هاست،انسان
  به حساب همگان رسیدگی خواهد شد. روزى امر

 فلتغ و .باشد تذکّر مقابل در آن و است، بردن یاد از به معنى غفلت
 تهگذش در که چیزی را نسیان در زیرا؛ است فراموشى و نسیان از غیر

 حال در باید چیزی که از غفلت در ولى. کندمى فراموش بوده متذکّر

 نسیان متعال خداوند براى و .بردمى یاد از ،باشد آن متوجّه آینده یا
 موجودات به همه و بوده نامتناهى او علم زیرا ؛است محال غفلت و
 محیط از چیزى کمترین و داشته، اشراف و إحاطه أعمال و عوالم و

یهی است بد (29).گردد پوشیده و بوده بیرون که نیست ممکن او علم
ترین مسائل ایشان را تدبیر کسی که موجودات را آفریده و لطیف

نسبت به همه چیز، عالم و ترین اسرار او باخبر و از دقیق ،نموده
 .تناظر اس

 
 اطاعت از اکثریت .9

 پرستانبتنمونه مصداقی: 

مل ع مالشان،متأسفانه بهانه بسیاری از افراد برای توجیه کردن اع
چنین اشخاصی در جواب این سوال که چرا  ،باشد و لذااکثریت می

زنند که آن ها نیز این خطا را انجام دادید؟ سریعا  جمعی را مثال می
فرماید آیات قرآن بیان میآن چنان که . دهندهمین خطا را انجام می

اکثریت مردم همیشه  ،کندیید میأهم آن را تاسالم و تجربه تاریخ 
موارد زیادی از اکثر  اند. قرآن دراه حق و طرفدار حقیقت نبودهدر ر

ها را به خاطر فرار از حق و مخالفت با کند و آنمی مردم شکوه
تجلی این  .انبیاء و اولیاء الهی مورد نکوهش و تقبیح قرار داده است

رآن قتوان یافت. های پندارگرایان نیز مینکته را با واکاوی اندیشه
 عْ ُتطِ إِنْ وَ »ت: اى زیبا این واقعیت را ترسیم کرده اسگونه مجید به

 إِنْ  وَ الظَّنَّ إِلَّ یَتَّبِعُونَ  إِنْ اللَّهِسَبِیلِ  عَنْ یُضِلُّوكَ الْأَرْضِ فِی مَنْ أَکْثَرَ
[ رس این] در که کسانى بیشتر از اگر ؛ و(116:)انعام«یَخْرُصُون إِلَّ هُمْ

 زج آنان. کنندمى گمراه خدا راه از را تو کنى، پیروى باشندمى زمین
 تخمین و حدس به جز و کنندنمى پیروى[ خود] گمانِ از

 .پردازندنمى
در اقلیت بودند، گاهی اقلیت  شدیدا  مکهدر  اسالمصدر  مسلمانان

پرستان و مخالفان اسالم، ممکن بود این ها و اکثریت قاطع بتآن
و بی اساس  باطلها توهم را برای بعضی ایجاد کند که اگر آئین آن

همه پیرو دارند و اگر ما بر حقیم چرا اینقدر کم  اینچرا ، است
که به دنبال ذکر حقانیت  توهمبرای دفع این  آیههستیم؟! در این 

خود را مخاطب  پیامبرپیدا شود، قرآن در آیات قبل ممکن است 
هستند  زمینگوید:  اگر از اکثر مردمی که در روی ساخته، می
خواهند ساخت! در  منحرفو  گمراهرا از راه حق و پیروی کنی ت

آن این  علتد: گویکند و مین موضوع را بیان میجمله بعد دلیل ای
کنند، راهنمای صحیح کار نمی فکرو  منطقها بر اساس است که آن

و یک مشت  هوسهای آلوده به هوی و ها یک مشت گمانآن
 .است تخمینو  فریبو  دروغ

ن و کثیر بودنباید فراوانی طرفداران یک عقیده نیک روشن است 
ها در هر کاری برخی انسان پنداشت.یل حقانیت آن عقیده را دلآنان 

ای را که ، بدون آن که بدانند جبههشوندهمراه میبا اکثریت 
ناشی از همین پندار و گمان کنند حق است یا باطل و این مشایعت می
یکی از مهم ترین دلیل نکوهش اکثریت ذکر است  شایانباطل است. 

گمان، ظاهرنگری و اعتماد به شایعه  این است که بیشتر مردم تابع
ها هستند. در مقابل، تعداد کمی از مردم از دلیل و برهان ها و حدس

کنند. همین نکته باعث مدح و ستایش اقلیت و و منطق پیروی می
اثبات کننده  از جمله قرائن و شاهد( 30).نکوهش اکثریت شده است
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إِنْ تُِطعْ أَکْثَرَ مَنْ فِی اْألَرْضِ یُضِلُّوكَ وَ»ه ادعای یادشده در آیه شریف
نْ یَتَّبِعُونَ إِلَّ إِ»عبارت  (117:)انعام«عَنْ سَبیلِ اللّهِ إِنْ یَتَّبِعُوَن إِلَّ الظَّنَّ

به منزله علت و تعلیل است؛ یعنی به این دلیل که بیشتر مردم « الظَّنّ
ی، روی زمین اطاعت کن تابع ظن و گمان هستند، اگر از بیشتر افراد

های بشر او بر این اساس گمان (31).کنندتو را از راه خدا گمراه می
-رساند هر آن چه را که کثرت جامعه دنبال میرا به این باور می

ایی گرکنند، درست است در حالی که بر اساس مبانی اسالم کثرت
 باشد. نمیمالك معتبری در پذیرش حقیقت و واقعیت 

 
 توهم دنیابسندگی .10

 نمونه مصداقی: دنیاطلبان قوم قارون

 .ها هستندی دنیا و امور آنبستهپندارگرایان افرادی هستند که دل
مراد از آن، زندگی در این  شودگفته میهنگامی که از دنیا سخن 

-باشد. در آموزهگیرد، میجهان که در برابر زندگی آخرت قرار می

ای تبیین و معرفی شده که هر کسی از ظن دنیا به گونههای قرآنی، 
برخی زندگی دنیا را پوچ و  ،. از این روبرداشت کرده است خود

شمارند و برخی دیگر آن را همه چیز دانسته و دلبسته به بیهوده می
در نظام آفرینش ، دنیا مکان خلود و جاودانگی نیست » .شوندآن می
اند ولی انسان هنگامی که قدم در این مکس در آن جاوید نمیو هیچ

عرصه هستی گذاشته، زخارف دنیوی، نظیر ثروت، فرزند و ...او را 
دارد که در این دنیای فانی پایدار خواهد بود. به این پندار غلط وا می

تواند انسان را در درك معقولت از منظر محققان محبت افراطی می
ذهن خود تبیین نماید .  ضعیف کند  همچنین واقعیت را مطابق با

آنان نزد خود گمان دارند که حیات دیگری وجود نداشته، شیطان 
نماید. اعمال زشت و پلیدشان را در نظرشان زیبا و نیکو جلوه می

انسان از شهوات و هواهای نفسانی خویش پیروی نموده و چنان به 
ا به سخره و بازیچه پنداشته دنیای فانی دلبسته گشته که دین ر

 (32)«است.
فاقد شناخت درست، نسبت به زندگى دنیا که دنیاطلبان قوم قارون، 

دیدند و بودند، نهایت امر را در زندگی دنیا و ظواهر فریبنده آن می
نگریستند با حسرت زندگی وی را سراسر هنگامی که به قارون می

آنان را این گونه نقل  پنداشتند. قرآن این پندارخیر و سعادت می
 االدُّْنی الْحَیاةَ یُرِیدُونَ الَّذِینَ قالَ زِینَتِهِ  فِی قَوْمِهِ عَلى فَخَرَجَ»کند: می

 با ؛ پس(79:قصص)«عَظِیم َحظٍّ لَذُو إِنَّهُ قارُونُ أُوتِیَ ما ِمثْلَ َلنا یالَیْتَ
 نیاد زندگى خواستار که کسانى شد نمایان قومش بر خود کوکبه
 داده هم ما به شده داده قارون به چهآن مثل کاش اى: گفتند بودند
در تفسیر ذیل آیه آمده  .دارد ثروت از بزرگى بهره او واقعا  شدمى

 و بودند دنیوى روزى چند زندگى خواهان که افرادى آن»است: 
 آرزو بود خواهد دوامى و بقاء داراى دنیا که پنداشتندمى طوراین

. ودبمى هم ما براى شده داده قارون به چهآن کاش اى: گفتند و کردند
 ره که است فریب عوام و فریبنده به قدرى دنیوى برق و زرق آرى
 (23)«.نخورد را هاآن فریب تواندنمى سادگى این به کسى

قرآن در جایی دیگر نیز پندار باطل دنیابسندگی را مورد نکوهش 
 یفِ سَعْیُهُمْ ضَلَّ الَّذِینَ أَعْمال * بِالَْأخْسَرِینَ نُنَبِّئُکُمْ هَلْ قُلْ»قرار داده 
 ؛(104-103:کهف)«صُنْعا یُحْسِنُونَ أَنَّهُمْ  یَحْسَبُونَ  هُمْ وَ  الْحَیاةِالدُّنْیا

 اندىکسان[ آنان] گردانم؟ آگاه مردم زیانکارترین از را شما آیا: بگو

 هک پندارندمى خود و رفته هدر به دنیا زندگى در شانکوشش که
 دهند.مى انجام خوب کار
 د،بپندار حق را آن هم باز اعمالش، بطالن شدن روشن با کسى کهاین
 آن زخارف و دنیا هاىزینت مجذوب دلش که است جهت این از

 مادیت به انجذاب همین لذا گشته است. ورغوطه شهوات در و شده،
 منادى نداى پذیرفتن و آن داعى شنیدن و حق پیروى به میل از را او

در زندگی امروز نیز افرادی هستند که اسیر (9)دارد.مى باز فطرت
دانند. این زندگی دنیا شده و همه چیز را خالصه در زندگی دنیا می

 چنان مسحور دنیا هستند آندر برابر زرق و برق زندگى مادّى، افراد 
که گاهى عدم دستیابى به رنگ خاصّى از لباس یا کفش و کاله، یا 

ها ها یا روزها و هفتهساعت یکى دیگر از هزاران وسایل زندگى،
دارد. با این طرز فکر غافل از زندگی آنان را مشغول به خود میفکر 

کنند. در نتیجه پندار دنیا بسنده می هایخروی شده، و تنها به خوشیا
 آید. و یا توهم دنیابسندگی بر افکار و اعتقادشان فائق می

 
 پندار رستگاری  .11

 نمونه مصداقی: کافران
شناسی توهم رستگاری از دیگر مواردی است که در شخصیت

توهمات هنگامی که پندارها و » .خوردپندارگرایان، به چشم می
کنند، انسان را به خطا و اشتباه وادار باطل لباس حقیقت بر تن می

کند و توهم ها را منشأ نجات تصور میای که آنسازد، به گونهمی
هایی که انسان نسبت از جمله داوری( 33)«گیرد.رستگاری شکل می

 را خود اش دارد، این است که به طور معمول شیوهخود و زندگی
 در هک شودمی یافت انسانیداند. کمتر می بهترین و عقالنی متعارف،

را به باد پرسش و نقد  خود بشورد، خود علیه انتقادی نگاه یک
تجزیه و  را خود مسلک و راه بگیرد و در یک تحلیل فروتنانه

ریقه طتحلیل کند و در جایگاه قضاوت به بررسی آن بپردازد، بلکه 
. بر اساس همین دآورنیکو و بهترین به حساب می و کردار خود را

کند. این تصویر پندار سعادت و رستگاری را برای خود ترسیم می
ها ذهنی نیز اختصاص به گروه خاصی ندارد و غالبا  در همه انسان

 لوَ»فرماید: خداوند متعال در قرآن می باشد.این پندار جاری می
 یَزْدادُوالِ  لَهُمْ نُمْلِی ِإنَّما لَِأنْفُسِهِمْ خَیْرٌ  لَهُمْ نُمْلِی أَنَّما کَفَرُوا الَّذِینَ یَحْسَبَنَّ
 افرک که کسانى نباید البته و ؛(178:عمران)آل«مُهِینٌ عَذابٌ لَهُمْ وَ إِثْما 
 وستنیک آنان براى دهیممى مهلت ایشان به اینکه کنند تصور اندشده
 آن] و بیفزایند،[ خود] گناه بر تا دهیممى مهلت ایشان به فقط ما
 داشت. خواهند آورخفت عذابى[ گاه
ای جز افزایش گناه آنان ندارد و در پی آن خدا به کافران نتیجه»

دچار عذاب خواهند شد، این امال شّر است نه خیر؛ لیکن کافران 
دانند، مندی از امور دنیوی و رفاه مادی میکه سعادت را بهره

و اولدشان خیری است که خداوند به آنان  پندارند که اموالمی
اند اختصاص داده است؛ حال آنکه اموال و اولد، ابزار آزمون الهی
 آیه .«که اگر کسی از عهده آزمون برنیاید دشمن وی خواهند شد

 تمهل به آنان آزمایش نظام حسب بر که ، نموده تهدید را ستمگران
 کفر و ایمان از خواهند،می را آن چه به اختیار که ایم،داده

 هب ستم و ظلم جز و شده، زندگى گرم سر که آنان ولى برگزینند،
 دبه سو فرصت و مهلت که نکنند، گمان ندارند، هدفى دستان زیر
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 70  ....ثیدر قرآن و حد انیپندارگرا یتیشخص یپولوژیت  

 1400تابستان ، 2، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 آن چنان را آنان هاىدل ستم و کفر ظلمت بلکه بود، خواهد هاآن
 آتش هاىشعله و روانى هاىبه حسرت ابد براى که گیرد،فرامی
  .گردندمی دچار

ه اند که کهای مختلفی از پندارگریان بودهدر طول تاریخ شخصیت
ای از اند. نمونهاند و خود را رستگار پنداشتهغرق در شوکت بوده

( در مقابل او، این گونه باشد. حضرت زینب )سمی« یزید»این مورد 
که اقطار و ای یزید! آیا گمان کردی از این»دهد: داد سخن سر می

مناطق روی زمین و آفاق آسمان را بر روی ما بستی و بر ما تنگ 
به شهرها کشاندى، ما در نزد خداوند و ما را مانند اسیرانگرفتی 

دماغ خود و با این خیال باد به؟دارىذلیل هستیم و تو قدر و منزلت
 نگرى وتکبّر به اطراف خود مى چشمانى پر غرور وافکندى و با 

؟ باشىمسرور مىاز اینکه دنیاى تو آباد شده و کار بر مراد توست
آرام باش آرام باش. مگر گفتار خداوند در قرآن مجید را فراموش 

یم ها میدان داد؟ که فرمود: کافران فکر نکنند که اگر به آنکردى
 ها و به خیراختیم این جریان به نفع آنها را برآورده سخواسته آن و
؟ نه، بلکه این قدرت و این امکان براى آن است ها استسعادت آن و

اى در انتظار ها بر گناهان خود بیفزایند و عذاب خوار کنندهآنکه
 اقبتعدلیل به حُسنبیقادِ خودبافته و اعتتعالیم اسالم،در  .ها استآن

د، به کنکه نوعی برگزیدگی را به ذهن متبادر میو رستگاری تام، 
پسر خدا، ای فرد یا فرقههیچ  منطق این در. است شده نقد شدت

تم خ محبوب خدا، قوم برگزیده و دُردانه او نیست که عاقبتش قطعا 
 ورود و در واقع ن پندار تنها توهمی پوچبه رستگاری باشد. ای

 .است دعوت در ساحت داوری و ارزشگذاری الهیبی
 
 رهایی از آزمایش الهی .12

 صدر اسالم مسلماناننمونه مصداقی: 

های الهی همواره آزمایش به عنوان یکی از سنت ،در تعالیم اسالمی
جا که نظام حیات در جهان هستى نظام از آنمطرح بوده است. 

مسیر تکامل را تکامل و پرورش است و تمامى موجودات زنده 
 الهی سنتپیمایند، همه مردم از انبیاء گرفته تا دیگران طبق این مى
ولیکن  .بایست آزمایش شوند و استعدادات خود را شکوفا سازندمى

( به صورت مکرر از )عقرآن و روایات اهل بیتبا وجود اینکه در 
کنند از این های مختلف سخن رفته، پندارگرایان گمان میآزمایش
در قرآن  شوند.و هرگز به آن دچار نمی ها فارغ و رهاآزمایش

 آمَنَّا یَقُولُوا أَنْ  یُتْرَکُوا أَنْ النَّاسُ أَحَسِبَ : »ه آمدهخطاب به این گرو
 نایما گفتند تا که پنداشتند مردم ؛ آیا(2)عنکبوت/«لیُْفتَنُونَ هُمْ وَ

 گیرند؟نمى قرار آزمایش مورد و شوندمى رها آوردیم،
 هُمْ  وَ»و جمله  به معنای پندار است  حسبان ماده از «حسب»کلمه 

 و ایمان پنداشت، و خیال به هرگز آن است که بیان« لیُفْتَنُونَ
ى قانون کل .بود نخواهد پذیرتحقق توحید به اصول اعتقادى صورت

سنت دائمى پروردگار است که براى شکوفا کردن استعدادهاى  و
ها و در نتیجه پرورش دادن بندگان نهفته و از قوه به فعل رساندن آن

گونه که فولد را براى استحکام بیشتر  آزماید، یعنى همانآنان را مى
را نیز در کوره  گدازند تا به اصطالح آبدیده شود، آدمىدر کوره مى

در واقع امتحان خدا،  .دهد تا مقاوم گرددرورش مىحوادث سخت پ
هاى مستعد را در به کار باغبانى پر تجربه شبیه است که دانه

ها با استفاده از مواهب طبیعى پاشد، این دانههاى آماده مىسرزمین
جنگند و با کنند، تدریجا  با مشکالت مىشروع به نمو و رشد مى

هاى سخت و سرماى کشنده ر طوفاننمایند در برابحوادث پیکار مى
دهند تا شاخه گلى زیبا یا و گرماى سوزان ایستادگى به خرج مى

درختى تنومند و پر ثمر بار آید که بتواند به زندگى و حیات خود 
پس این که انسان بپندارد که  .در برابر حوادث سخت ادامه دهد
یل دیگری، در معرض آزمایش و فرضا  با داشتن ایمان و یا هر دل

ه قرآن ب بیش نیست. گیرد، تنها یک پندارامتحان خداوند قرار نمی
اشاره در جنگ احزاب تزلزل شدید برخى مؤمنان  و امتحان سخت

 الْأَبْصارُ  زاغَتِ إِذْ وَ  مِنْکُمْ أَْسفَلَ مِنْ وَ فَوْقِکُمْ مِنْ جاؤُکُمْ إِذْ: »کندمى
 اْبتُلِیَ هُنالِکَ الظُّنُونَا* ِباللَّهِ تَظُنُّونَ وَ الْحَناجِرَ  الْقُلُوبُ بَلَغَتِ  وَ

 از که هنگامى؛ (11-10:احزاب)«شَدِیدا زِلْزال  زُلْزِلُوا وَ الْمُؤْمِنُونَ
 چشمها که گاه آن و آمدند، شما[ پاى] زیر از و شما[ سر] بالى
[ نابجا] هایىگمان خدا به و رسید گلوگاهها به جانها و شد خیره
 سخت و گرفتند قرار آزمایش در مؤمنان[ که بود] آنجا .بردیدمى

 .خوردند تکان
هایى که مسلمانان نسبت به خدا بردند، در این آیات مقصود از گمان

ها و پندارهاى بدى است که در شرایط سخت گاهى به ذهن وسوسه
جه ردند که با تورسد؛ مثال  شاید افرادى فکر کافراد سست ایمان مى

هاى خدا در مورد خورد و وعدهبه کثرت دشمن، اسالم شکست مى
است  تا حدودى طبیعى پندارهایابد. البته این گونه پیروزى تحقق نمى

ى طور که آیهشود، همانو باعث خروج از قلمرو ایمان و اسالم نمى
 .فوق این پندارها را به مسلمانان نسبت داده است

 بیختو بر مبنى «الظُّنُونَا ِباللَّهِ تَظُنُّونَ وَ»فرماید: این که خداوند می
 هاىدل اساسبى و بیهوده هاىگمان که است اسالم لشکر از بعض
 رب مشرکان و کفار گفتند:می است. برخى نموده متزلزل را آنان

 دیگر بعضى و شد خواهند مدینه وارد و نمود خواهند غلبه مسلمانان
 و شرك و جاهلیت شد خواهد نابود و محو اسالم دین پنداشتندمى
 و پروردگار که گفتندمى بعضى و گشت خواهد باز پرستى بت

 شرك بر را اسالم دین غلبه و ظفر و نموده مغرور را مردم او رسول
 یتوان گفت مسلمان به واسطهفلذا نمی.دادندمی نوید پیوسته کفر و

دچار پندارگرایی نخواهند  ،اینکه در چهارچوب اسالم قراردارند
دارد پندارگرایی بر مسلمانان نیز شد، بلکه آیه صراحتا  اعالم می

 هیچ قوم و ملتی از آن مستثنا نخواهد بود.و  عارض خواهد شد
 

 گیری نتیجه
؛ در هک م بیانگر آن استواکاوی موضوع پندارگرایی در تعالیم اسال

های این دین ظن و گمان به صورت کامل نهی نشده و تنها آموزه
-محدوده و نحوه مدیریت آن بر اذهان محل بحث بوده است. انسان

های موهوم هایی که در مواجهه با تردیدها، انتخاب خود را بر گمان
خود گمان دانند، که استوار کرده و واقعیت امر را قطعا  آن چیزی می

ای هکنند و به دنبال کشف حقیقت نیستند، در واقع شخصیتمی
شوند. با توجه به این که این گروه رویکرد پندارگرا نامیده می

 یدهند، مقالهشخصیتی خاصی در دایره افکار و رفتار خود نشان می
تیپولوژی »ها در قالب بندی الگویی از رفتارهای آنحاضر دسته
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-شناسی شاخصهبندی این گونهداده است. در دستهارائه « شخصیتی

 رارق فرزند، داشتن با خداوند متعال نسبتهایی از این گروه نظیر: 
در انحصار داشتن ، خدا نیازمندى و خود نیازىبى، خدا براى دادن

غافل پنداشتن ، اهداف نادرست، انکارگرایی، نگریمُحق، بهشت
، پندار رستگاری و دنیابسندگیتوهم ، اطاعت از اکثریت، خداوند

، معرفی شده است. با بررسی انجام شده و رهایی از آزمایش الهی
-های معرفی شده در طول تاریخ، میها بر شخصیتتطبیق این ویژگی

توان قوم یهود، مسیحیت، منافقان، مشرکان، کافران، دنیاطلبان و 
 .ی این افراد جای دادحتی برخی از مسلمانان را در زمره
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