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چکیده

ــر  ــی در براب ــی، بهانه  جوی ــار اجتماع ــوزه رفت ــزرگ در ح ــیب  های ب ــا و آس ــی از ناهنجاری ه یک

ــه و بعضــًا ســتیزه  جویانه  ــه صــورت درخواســت ها و پرســش های جاهالن اوامــر الهــی اســت کــه ب

در مقابــل ســفیران الهــی مطــرح می  گــردد. ایــن موضــوع بازتــاب وســیعی در آیــات بــه ویــژه قصــص 

ــر  ــوان بررســی زمینه  هــا و عوامــل بهانه جویی  هــای اجتماعــی در براب ــا عن ــه ب ــرآن دارد. ایــن مقال ق

اوامــر الهــی، بــا محوریــت آیــات مربــوط بــه قــوم حضــرت موســی؟ع؟ و امــت حضــرت محمــد؟ص؟، 

بــه صــورت توصیفــی- تحلیلــی و بــا رویکــرد تحلیــل محتــوای کیفــی، عوامــل و زمینه  ســازهای ایــن 

رفتــار اجتماعــی نامطلــوب را مــورد بررســی قــرار داده اســت. نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق نشــان 

ــوط  ــی مرب ــه برخ ــددی دارد ک ــل متع ــه در عوام ــی ریش ــی، بهانه  جوی ــت قرآن ــد، در رهیاف می  ده

ــل  ــی اســت. عوام ــل بیرون ــر از عوام ــی انســان )بینشی-گرایشــی( و برخــی متأث ــه ســاختار درون ب

مربــوط بــه ســاختار وجــودی در حــوزه بینشــی: جهــل، مادی  نگــری و ســوءظن بــه خــدا و در حــوزه 

گرایشــی: تفو  ق  طلبــی، تنوع  طلبــی، راحت  طلبــی، فرصت  طلبــی و مســئولیت گریزی می باشــد. 

ــوق  دهنده  ــده و س ــش جهت  دهن ــه نق ــان ک ــود انس ــاختار وج ــرون از س ــاز بی ــل زمینه س از عوام

ــوس( و  ــر محس ــی )غی ــی و متافیزیک ــل فیزیک ــه عوام ــوان ب ــا دارد، می ت ــا و گرایش  ه ــه بینش  ه ب

ــد ســاختار اجتماعــی آســیب  زا و نقــش همنشــینی اشــاره  زمینه  ســازهای اجتماعــی- فرهنگــی مانن

کــرد. همچنیــن بــا تدبــر در آیــه ی130 ســوره بقــره و توجــه بــه صنعــت تضمیــن بــکار رفتــه در آن، 

ــه  ــت عامدان ــل و رغب ــی، می ــا بهانه  جوی ــی ب ــای اله ــراض از فرمان ه ــی اع ــه اصل ــم ریش در می یابی

بــه غیــر خــدا و دل در گــرو غیــِر او داشــتن اســت.

واژگان کلیدی: بهانه  جویی  های اجتماعی، عوامل زمینه  ساز، اوامر الهی، تحلیل محتوا.
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1- طرح مسأله 

قــرآن  كتــاب  هدايــت  و ايجــاد تغييــر مطلــوب  در انســان،  یعنــی بيــرون  رانــدن  او از تاريكي هــا 

بســوی نــور )بقــره:257( اســت. تحقــق ایــن مهــم، نیازمنــد محتــوای تغييــر یعنــی احــکام، برنامه  هــا 

و قانونگذاری هــا اســت. ايــن  محتــوا، ُبعــد الهــی وآســمانی داشــته و نشــان  دهنــده  قوانيــن  خدایــی 

اســت  كــه  بــر پيامبراكــرم ؟ص؟ نــازل  گشــته  اســت. عــالوه بــر ایــن، جنبــه ديگــر بــرای تغييــر، در نظــر 

ــول  ــد و در ط ــت  مي كن ــری حكوم ــع  بش ــه  در جوام ــت ك ــی اس ــط  تاريخ ــن  و ضواب ــتن  قواني داش

ــم  اســت  )صــدر، 1388: 33-31(. ــر همــه گروه هــا حاك  زمان هــا، ب

ــی  ــی اجتماع ــر زندگ ــوص ب ــان  و به  خص ــر جه ــه  ب ــی ك ــن  و نظامات ــناخت  قواني ــک ش بی  ش

انســان  بعنــوان  ســنت های الهــی ســیطره دارد، طــرز تفكــر و بينشــی بــه  انســان  مي دهــد، کــه در 

زندگــی عملــی و روش  و رفتــار اجتماعــی او بســيار مؤثــر اســت . فــرد يــا جامعــه   بــا مطالعــه آيــات ، 

ــه ، بي حســاب   ــی او و جامع ــه حــوادث رخ داده در زندگ ــد ک ــل می آی ــن درک و شــناخت نائ ــه ای ب

ــا  ــا نگون   بختــي،      رابطــه  ی مســتقيم  ب ــا شــقاوت ، نيك   بختــی ي و به   گــزاف  نیســت، بلكــه  ســعادت  ي

فكــر، عقيــده  و عملكــرد خــود دارد و نتيجــه  و حاصــل  ايــن  شــناخت  و بــاور، حركــت  خواهــد بــود، 

حركتــی كــه  او را در مســيرآفرينش  و اســتحكام  علــل  تعالــی و تكامــل  خــود و جامعــه  بــه  مجاهــدت  

وا مــي دارد و نيــز نســبت  بــه  رفــع  موانــع  و عوامــل  ســقوط  و انحطــاط،      بــه  تالشــی خســتگي   ناپذير 

ــد.    ــزم  مي نماي مل

بــه اذعــان قــرآن پژوهــان، نگــرش قــرآن کریــم بــه جامعــه، یــک نگــرش شــمول  گرایانه اســت 

کــه در آن، ابعــاد مختلــف همچــون هســتی و چیســتی جامعــه و قوانیــن حاکــم بــر آن در رابطــه 

ــا ارائــه  ــا کامیابــی و ناکامــی، صعــود و افــول تمدن هــا، عوامــل شــکوفایی و انحطــاط جامعــه ب ب

نمونه  هــای عینــی از اجــرای ســنت های الهــی بیــان و بــه تصویــر درآمــده و ناهنجاری هــا 

ــوده  ــداد نم ــا قلم ــول تمدن ه ــی و اف ــراف، ناکام ــم در انح ــل مه ــاری را از عوام ــیب  های رفت وآس

اســت. از ایــن روی قرآن  کریــم بــر مطالعــه، بررســی و تحلیــل اعتقــادی و رفتــاری جوامــع گذشــته ی 

ــه ویــژه در قصــص تأکیــد فــراوان دارد )جوادی  آملــی، 1388: 23-79-288؛ جــوادی آملــی،  تاریــخ ب

ــی، 1390: 245-85(. ــزدی، 1376، 14-15؛ کریم ــاح ی 1374: 171- 182- 371؛ مصب

بر  ایــن اســاس، یکــی از راه هــای شناســایی رفتارهــای اجتماعــی در حــوزه مطالعــات دینــی، تدبــر 

در سرگذشــت امت هــای پیشــین در قــرآن اســت. در میــان قصــص قرآنــی، داســتان قــوم حضــرت 

ــی  ــا فراوان ــف و ب ــوره  های مختل ــه در س ــت ک ــوردار اس ــی برخ ــتگی  های خاص ــی؟ع؟ از برجس موس

تکــرار ویژگی  هــای اعتقــادی، اخالقــی و رفتــاری، انحرافــات فــردی و اجتماعــی، بدعت  هــا، فتنه  هــا 



30

سال سوم

شماره سوم

پیاپی نهم

پاييز ١٤٠١

ــر  ــه تأکیــدات قــرآن مبنــی ب ــا توجــه ب و آزمون  هــای الهــی بیــان شــده اســت. از طرفــی دیگــر، ب

ــف:11( و  ــراف:176؛ یوس ــراییل )اع ــی اس ــه بن ــوط ب ــای مرب ــالم از جریان  ه ــت اس ــری ام عبرت پذی

روایــات متواتــری کــه از   پیش  بینــی پیامبراکــرم؟ص؟ در مــورد تکــرار حــوادث قــوم بنــی اســراییل در 

امــت اســالم خبــر می دهــد )طباطبایــی،1417،ج13: 44(، و همچنیــن، وجــود تعــداد زیــادی از آیــات 

ــالم؟ص؟ و  ــر اس ــوت پیامب ــر دع ــلمانان در براب ــای مس ــس العمل ه ــا و عک ــورد ویژگی  ه ــرآن در م ق

بیــان خصوصیــات و ویژگی  هــای اعتقــادی، اخالقــی و اجتماعــی امــت حضــرت محمــد؟ص؟، بــه نظــر 

ــار اجتماعــی و  ــوم و امــت در حــوزه رفت ــن دو ق ــرار دادن ویژگی  هــای مشــترک ای ــا ق می رســد مبن

ــزد  ــرون رفــت از بحران  هــای موجــود ن ــه راه هــای ب ــد کمــک شــایانی ب آسیب شناســی آن، می توان

مســلمانان و عــدم تکــرار خطــای گذشــتگان داشــته باشــد.

بر  اســاس آیــات قــرآن، یکــی از ویژگی هــای مشــترک قــوم حضــرت موســی؟ع؟ و امــت 

ــت ها  ــورت درخواس ــه ص ــه ب ــت ک ــی اس ــی، بهانه  جوی ــار اجتماع ــوزه رفت ــد؟ص؟ در ح ــرت محم حض

ــه  ــن زمین ــرآن در ای ــه و بعضــًا ســتیزه  جویانه خــود را نشــان داده اســت. ق و پرســش های جاهالن

ــا  ــره:108(؛ آی ــل ...« )بق ــْن َقْب ــى  ِم ــِئَل ُموس ــا ُس ــوَلُكْم َكم ــَئُلوا َرُس ــُدوَن َأْن َتْس ــد: »َأْم ُتِري می فرمای

مى خواهيــد از پيامبرتــان درخواســت كنيــد )ســوال کنیــد(، همان  گونــه كــه پيــش از اين از موســى؟ع؟ 

درخواســت شــد... . ظهــور و بــروز ایــن ویژگــِی شــخصیتی بــرای قــوم حضــرت موســی؟ع؟ در قــرآن 

ــان گاو بنی  اســرائیل  ــوان جری ــه   آن می ت ــه از جمل ــوده اســت ک ــی ب ــای مختلف ــه صورت ه ــم ب کری

ــوع از حضــرت موســی؟ع؟ )بقــره:61(، درخواســت رؤیــت  )بقــره: 73-67(، درخواســت غذاهــای متن

ــرت  ــازی از حض ــت بت س ــره:55( و درخواس ــه آن )بق ــان ب ــردن ایم ــروط ک ــد و مش ــکار خداون آش

موســی؟ع؟ )اعــراف:138( را نــام بــرد. در مــورد بهانه  جویــی امــت حضــرت محمــد؟ص؟ نیــز می تــوان 

بــه پرســش های بی  جــا بــرای پــرده برداشــتن از واقعیت  هــای ناپســند )مائــده:101(، عــدم شــرکت 

ــاد  ــور در جه ــدم حض ــرای ع ــی ب ــره:238(، بهانه  جوی ــوا )بق ــی ه ــه گرم ــه بهان ــت ب ــاز جماع در نم

)احــزاب:12-13( و بهانه  جویــی جهــت عــدم همراهــی پیامبــر؟ص؟ در ســفر حــج )فتــح:11( اشــاره کــرد.

ــای  ــه بهانه  جویی  ه ــوط ب ــات مرب ــرار دادن آی ــور ق ــا مح ــت ب ــر آن اس ــالش ب ــه ت ــن مقال در ای

ــا رویکــرد  ــی و ب ــا روش توصیفــی- تحلیل قــوم حضــرت موســی؟ع؟ و امــت حضــرت محمــد؟ص؟ و ب

تحلیــل محتــوای کیفــی، عوامــل ایــن رفتــار اجتماعــی نامطلــوب مــورد بررســی و ریشــه  یابی قــرار 

ــار اجتماعــی  ــارت اســت از: عوامــل زمینه  ســاز رفت گیــرد. بنابرایــن پرســش اصلــی ایــن تحقیــق عب

ــم چیســت؟ ــرآن کری ــی از منظــر ق ــر اله ــر اوام ــی در براب بهانه  جوی
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2- پیشینه تحقیق 

در جســتجوهای انجــام گرفتــه مقاالتــی وجــود دارد کــه بــه صــورت کلــی بــه مباحــث پیرامــون 

رفتــار اجتماعــی و بهانه  جویــی پرداخته  انــد، از جملــه آن می تــوان بــه مقالــه »نــگاه جامعه  شــناختی 

بــه قــوم یهــود در قــرآن« از محمــد باقــر آخونــدی )1385ش( اشــاره کــرد. ایــن مقالــه ویژگی هــای 

اجتماعــی و روانــی قــوم یهــود کــه دارای آثــار اجتماعــی مخــرب بــوده اســت را بــه هــدف شــناخت 

راه حل  هــای مناســب بــرای حــل مشــکالتی کــه بــرای جوامــع بشــری بوجــود آورده، مــورد بررســی 

قــرار داده اســت. مقالــه دیگــر »مصادیــق رفتــار اجتماعــی از دیــدگاه قــرآن و عتــرت« از رضــا علــی 

فــراح زاده )1391ش( می باشــد. ایــن مقالــه، بــا هــدف آشــنایی بــا نــوع رفتارهــای انســانی بویــژه 

بیــن مســلمانان، گوشــه  ای از مصادیــق رفتــار اجتماعــی را بــر اســاس آیــات قــرآن و روایــات اهــل 

ــن موضــوع  ــه ای ــط ب ــه فق ــی ک ــا، کتاب ــان کتاب ه ــرار داده اســت. در می ــورد تبييــن ق بیــت؟ع؟ م

پرداختــه باشــد یافــت نشــد، هــر چنــد در برخــی از کتاب هــا ماننــد جلــد ســوم »اخــاق در قــرآن« 

آیــت اهلل مــکارم شــیرازی )1377ش( مباحثــی پیرامــون انگیــزه و پیامدهــای بهانه  جویــی و لجاجــت 

ــده اســت.  ــه گردی به  اختصــار ارائ

تمایــز پژوهــش حاضــر بــا پژوهش هایــی کــه در ایــن زمینــه انجــام گرفتــه آن اســت کــه ایــن 

مقالــه بــه صــورت خــاص بــه بررســی علــل و عوامــل زمینه  ســاز بهانه  جویــی در برابــر اوامــر الهــی و 

ریشــه  یابی آن در حــوزه رفتــار اجتماعــی بــا محوریــت آیــات مربــوط بــه قــوم حضــرت موســی؟ع؟ و 

امــت حضــرت محمــد؟ص؟ پرداخته اســت. 

3- روش پژوهش

ایــن نوشــتار، پژوهشــی بنیــادیـ  نظــری بــا رویکــرد تفســیری اســت و در صــدد اســت بــه شــیوه 

توصیفــی ـ تحلیلــی و بــا رویکــرد تحلیــل محتــوای کیفــی، عوامــل و زمینه  هــای بهانــه جویی هــای 

اجتماعــی در برابــر اوامــر الهــی را از منظــر قــرآن مــورد واکاوی قــرار دهــد. بدین  منظــور، ابتــدا آیــات 

مربــوط )واحدهــای تحلیــل( بــا مراجعــه بــه قرآن  کریــم اســتخراج و در جــدول تحلیــل محتــوا کــه 

ــی و نقطــه تمرکــز می  باشــد، درج شده  اســت. در مجمــوع 25 واحــد بررســی  ــای موضــوع اصل گوی

گردیــد و در حــدود 47 مضمــون و پیــام از آن برداشــت و کدگــذاری شــد. در مرحلــه بعــد بــا توجــه به 

روش توصیفــی ـ   تحلیلــی مســتند بــه منابــع مکتــوب حاصــل از مطالعــات کتابخانــه  ای و بــا رویکــرد 

تحلیــل محتــوای کیفــی کــه متکــی بــه تجزیــه و تحلیــل انتزاعــی داده هــا می باشــد )عزتــی، 1376: 

249(، مضامیــن دارای اشــتراک مفهومــی مــورد دســته  بندی قــرار گرفــت و مضامیــن نهایــی مطــرح 

گردیــد. بــا تکیــه بــر جهت  گیــری آیــات، دو مقولــه اصلــی عوامــل درونــی و بیرونــی شناســایی و بــا 
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تحلیــل واحدهــای تحــت ایــن دو مقولــه، عوامــل زمینه ســاز شناســایی و بــر اســاس ســاختار درونــی 

انســان و نیــز عوامــل بیرونــی بــه شــکلی منســجم و بیانــی علمــی مــورد دســته بندی و تبييــن قــرار 

ــا در راســتای بصیــرت افزایــی و اعتــالی فرهنــگ دینــی ـ اجتماعــی و کاربردی ســازی آن،  گرفــت ت

گامــی هــر چنــد خــرد برداشــته شــود.

نمودار1: فرآیند انجام تحقیق

استخراج 
واحدهای 

تحلیل

درج در جدول 
تحلیل محتوا

دسته بندی 
مضامین 
بر اساس 
شناسه کد

مقوله بندی 
عوامل بر 

اساس کشف 
روابط

تفسیر و تبیین 
نتایج

ــه و  ــورت خالص ــه ص ــر )ب ــش حاض ــه در پژوه ــورت گرفت ــات ص ــای مطالع ــدول مبن ــه ج نمون

ــت: ــرح اس ــن ش ــه ای ــی( ب گزینش

جدول شماره1: واحدهای تحلیل

واحدهای 

تحلیل

آیات مربوط به بهانه 

اجتماعی  جویی های 

در برابر اوامر الهی در 

قرآن کریم

بقره: قوم حضرت موسی ؟ع؟  ،72-67 بقره:  61؛  بقره:  57؛   ،56  ،55 بقره: 

140؛   ،138 اعراف:  24؛  مائده:  130؛  بقره:   ،74

قصص: 41

12، امت حضرت محمد ؟ص؟ احزاب:  97؛  توبه:  238؛  بقره:  119؛   ،118 بقره: 

13، 18؛ فتح: 11، 12

ــه و  ــورت خالص ــه ص ــر )ب ــش حاض ــه در پژوه ــورت گرفت ــات ص ــای مطالع ــدول مبن ــه ج نمون

ــت: ــرح اس ــن ش ــه ای ــی( ب گزینش
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جدول شماره 2: تحلیل محتوا

شناسه کدنقطه تمرکز )مضامین فرعی(موضوع اصلیآیهردیف

ى 1 َحتَّ َلَك  ُنْؤِمَن  َلْن  ُموسى   يا  ُقْلُتْم  ِإْذ  َو 

َأْنُتْم  َو  اِعَقُة  الصَّ َفَأَخَذْتُكُم  َجْهَرًة  اهَّلَل  َنَرى 

ُكْم  َتْنُظُروَن* ُثمَّ َبَعْثناُكْم ِمْن َبْعِد َمْوِتُكْم َلَعلَّ

َأْنَزْلنا  َو  اْلَغماَم  َعَلْيُكُم  ْلنا  َظلَّ َو   * َتْشُكُروَن 

ما  باِت  َطيِّ ِمْن  ُكُلوا  ْلوى   السَّ َو  اْلَمنَّ  َعَلْيُكُم 

َأْنُفَسُهْم  كاُنوا  لِكْن  َو  َظَلُمونا  ما  َو  َرَزْقناُكْم 

َيْظِلُمون  )بقره: 57-55(

و  لجاجت 

بودن  بهانه جو 

آنان

عبرت از عاقبت لجاجت، جسارت، 

نابجاى  توّقعات  و  بى ادبى 

گذشتگان

A2

در  شكرگزارى  روحّيه ى  پیدایش 

اثر نجات از برخى تلخى ها

A3

الطاف الهی زمینه ساز ظلم انسان 

بر خود

A4

َطعاٍم 2 َعلى   َنْصِبَر  َلْن  ُموسى   يا  ُقْلُتْم  ِإْذ  َو 

ُتْنِبُت  ا  ِممَّ َلنا  ُيْخِرْج  َك  َربَّ َلنا  َفاْدُع  واِحٍد 

اِئها َو ُفوِمها َو َعَدِسها  ْرُض ِمْن َبْقِلها َو ِقثَّ اْلَ

َأْدنى   ُهَو  ِذي  الَّ َتْسَتْبِدُلوَن  َأ  قاَل  َبَصِلها  َو 

ما  َلُكْم  َفِإنَّ  ِمْصرًا  اْهِبُطوا  َخْيٌر  ُهَو  ِذي  ِبالَّ

َو  اْلَمْسَكَنُة  َو  ُة  لَّ الذِّ َعَلْيِهُم  ُضِرَبْت  َو  َسَأْلُتْم 

ُهْم كاُنوا َيْكُفُروَن  باُؤ ِبَغَضٍب ِمَن اهَّلِل ذِلَك ِبَأنَّ

َن ِبَغْيِر اْلَحقِّ ذِلَك  ِبییِّ ِبآياِت اهَّلِل َو َيْقُتُلوَن النَّ

ِبما َعَصْوا َو كاُنوا َيْعَتُدون )بقره:61(

در  ناسپاسی 

الطاف  برابر 

نعمت های  و 

الهی و گرفتاری 

او،  غضب  در 

لجاجت  نتیجه 

انسان

طلبی  تنّوع  و  زیاده خواهی 

بنى اسرائيل به جاى شكرگزارى از 

نعمت هاى »مّن و السلوى«

A5

رفاه طلبى، زمينه ى ذّلت و خوارى 

انسان

A6

A7نفی ابد در صبر بر طعام واحد

َأْن 3 َيْأُمُرُكْم  اهَّلَل  ِإنَّ  ِلَقْوِمِه  ُموسى   قاَل  ِإْذ  َو 

َأُعوُذ  ِخُذنا ُهُزوًا قاَل  َتتَّ َأ  َبَقَرًة قاُلوا  َتْذَبُحوا 

ُكوَن ِمَن اْلجاِهِليَن * قاُلوا اْدُع َلنا  ِباهَّلِل َأْن َأ

ها َبَقَرٌة  ُه َيُقوُل ِإنَّ ْن َلنا ما ِهَي قاَل ِإنَّ َك ُيَبيِّ َربَّ

َفاْفَعُلوا  ذِلَك  َبْيَن  َعواٌن  ِبْكٌر  ال  َو  فاِرٌض  ال 

ْن َلنا ما  َك ُيَبيِّ ما ُتْؤَمُروَن * قاُلوا اْدُع َلنا َربَّ

فاِقٌع  َصْفراُء  َبَقَرٌة  ها  ِإنَّ َيُقوُل  ُه  ِإنَّ قاَل  َلْوُنها 

َك  َربَّ َلنا  اْدُع  قاُلوا   * اِظِريَن  النَّ َتُسرُّ  َلْوُنها 

ا  ِإنَّ َو  َعَلْينا  اْلَبَقَر َتشاَبَه  ِإنَّ  َلنا ما ِهَي  ْن  ُيَبيِّ

ها  ِإنَّ َيُقوُل  ُه  ِإنَّ قاَل   * َلُمْهَتُدوَن  اهَّلُل  ِإْن شاَء 

ْرَض َو ال َتْسِقي اْلَحْرَث  َبَقَرٌة ال َذُلوٌل ُتِثيُر اْلَ

َمٌة ال ِشَيَة ِفيها قاُلوا اْلَن ِجْئَت ِباْلَحقِّ  ُمَسلَّ

َقَتْلُتْم  ِإْذ  َو   * َيْفَعُلوَن  َو ما كاُدوا  َفَذَبُحوها 

ُكْنُتْم  ما  ُمْخِرٌج  اهَّلُل  َو  ِفيها  اَرْأُتْم  َفادَّ َنْفسًا 

َتْكُتُموَن )بقره:72-67(

در  بهانه جویی 

جریان گاو بنی 

اسراییل

حضرت  به  نسبت  یهود  بى ادبی 

و  الفاظ  از  )استفاده  موسی؟ع؟ 

و  جهالت  مانند  مختلف  عبارات 

بيهوده كارى و مسخرگى(

A8

بهانه جویی و یافتن راه فرار برای 

ذبح گاو

A9

مردم  ايمان  درجه ى  شدن  آشکار 

به پيامبرشان، از نوع برخورد آنان 

فرامین  و  دستورات  به  نسبت 

پیامبر

A10

كلمات  آمدن  و  »لنا«  كلمه  تکرار 

در  تكّبر  روح  نشانه  »رّبنا«  »رّبك« 

بنی اسراییل

A11

روحّيه ى لجاجت باعث تشّبه حّق 

بر انسان

A12

َفِهَي 4 ذِلَك  َبْعِد  ِمْن  ُقُلوُبُكْم  َقَسْت  ُثمَّ 

اْلِحجاَرِة  ِإنَّ ِمَن  َو  َقْسَوًة  َأَشدُّ  َأْو  َكاْلِحجاَرِة 

ُق  قَّ َلما َيشَّ ِمْنها  ِإنَّ  َو  ْنهاُر  اْلَ ِمْنُه  ُر  َيَتَفجَّ َلما 

ِمْن  َيْهِبُط  َلما  ِمْنها  ِإنَّ  َو  اْلماُء  ِمْنُه  َفَيْخُرُج 

َتْعَمُلون  ا  َعمَّ ِبغاِفٍل  اهَّلُل  َما  َو  اهَّلِل  َخْشَيِة 

)بقره:74(

قلب  قساوت 

اسراییل  بنی 

نتیجه 

به  بى توّجهى 

و  الهی  آيات 

لجاجت آنان

داروى  خداوند،  علم  به  توّجه 

درمان قساوت

A13

خداوند به همه ى كارهاى ما آگاه 

است

A14

غفلت از علم خدا به افعال بندگان 

علت هانه جویی است.

A15
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جدول شماره3: دسته بندی مضامین

ردیف
 مضامین دارای مفهوم مشترک

بر اساس شناسه کد
مضمون نهاییجمع بندی مضامین

 مقوله اصلی
 )بر اساس ساختار 

وجودی انسان(

1A30+A28+A17+A15

به  نسبت  غفلت  و  جهل 

الوهیت الهی و احاطه علمی 

خداوند به افعال بندگان

درونی- بینشیجهل

2A11+A7+A1

با  امور  طلب  در  استقالل 

نفی  و  خطاب  نوع  به  توجه 

ابد در برابر پیامبر الهی

درونی- گرایشیتفوق طلبی

3A44+A36+A26+A24+A9

پرسش های بیجا برای فرار از 

ذبح گاو وتوجیهات بی اساس 

عدم  و  جهاد  از  تخلف  برای 

شرکت در نماز جماعت

درونی-گرایشیمسئولیت گریزی

4A41+A35

عدم  برای  منافقان  اغواگری 

و  جهاد  در  مسلمانان  حضور 

تأثیر در افراد ضعیف االیمان

تأثیر همنشین در 

انسان
بیرونی- اجتماعی

همانطــور کــه ذکــر گردیــد، ایــن دو جــدول طوالنــی اســت و بــه جهــت نمونــه و بــه اختصــار 

ــا بخشــی از آن درج شــده اســت. تنه

4- رفتار اجتماعی

ــرات و  ــه ک ــه، ب ــا ناآگاهان ــه ی ــاری را آگاهان ــا رفت ــل ی ــه عم ــراد جامع ــدادی از اف ــه تع زمانی  ک

مشــابه هــم در یــک مقطــع زمانــی خــاص انجــام دهنــد بــه گونــه ای کــه قاعده  منــد و بــر طبــق الگــو 

باشــد و در افــراد نهادینــه شــده باشــد آن را رفتــار اجتماعــی گوینــد )منــادی، 1391: 172(. همچنیــن 

رفتــار اجتماعــی را بــه برخوردهــای مــردم در یــک محیــط خــاص و یــا یــک محیــط جغرافیایــی نیــز 

ــوب  ــوب و نامطل ــار مطل ــوع رفت ــه دو ن ــار اجتماعــی ب ــا: 329(. رفت ــد )جــان  ای، بیت ــف کرده  ان تعری

تقســیم می  شــود، هــر چنــد بــه نام هــای دیگــری نیــز همچــون رفتــار اجتماعــی ممــدوح و مذمــوم، 

ــف  ــده اســت. در جوامــع مختل ــردار گردی ــز نامب جامعه  پســند و جامعه  ســتیز، بهنجــار و نابهنجــار نی

بــا توجــه بــه معیارهــا و مالک هــای مختلــف )آمــاری، اجتماعــی، فرهنگــی، فــردی، دینــی و...( کــه 

برخاســته از نحــوه نگــرش بــه انســان و ســاختار وجــودی اوســت، تلقــی از رفتــار اجتماعــی متفــاوت 

خواهــد بــود )ابوترابــی، 1382: 18( یعنــی ممکــن اســت رفتــاری در یــک جامعــه بهنجــار یــا مطلــوب 

ــردد. در جامعــه  ــوب تلقــی گ ــا نامطل ــار در جامعــه دیگــر نابهنجــار ی ــی همــان رفت تلقــی شــود ول

دینــی معیــار و مــالک، تطبیــق یــا عــدم تطبیــق بــا آموزه  هــای دینــی اســت. اگــر عمــل یــا رفتــاری 
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بــا آموزه هــای دینــی ســازگار باشــد مطلــوب و اگــر ناســازگار باشــد نامطلــوب بــه حســاب می آیــد 

)فــوالدی، 1384: 37(.

5- بهانه  جویی

ــرای بازخواســت و  ــراد بیجــا گرفتــن، در پــی دســتاویز ب ــای عذرتراشــی، ای ــه معن بهانه  جویــی ب

اعتــراض گشــتن؛ دنبــال بهانــه گشــتن اســت )عمیــد، 1389،ج1: 208؛ دهخــدا، 1377،ج 4: 5104( که از 

عوامــل بســیار مخــرب زندگــی انســان و از موانــع اصلــی اصــالح او اســت. ایــن ویژگــی، انســان را از 

فطــرت و ســالمت بیــرون می  بــرد تــا جایــی کــه دســت بــه انــکار محسوســات و بدیهیــات می زنــد 

و اگــر ســقوط قطعــه اى از آســمان كــه نشــانه عــذاب ایــن افــراد اســت را ببينــد مى گويــد: چيــزى 

نيســت، ابــرى متراكــم اســت  )طــور:44(.

 البتــه الزم بــه ذکــر اســت، پرسشــگری و جســتجو بــرای یافتــن حقیقــت، امــری پســندیده اســت 

ــد.  ــیراب نمای ــد س ــو را نمی توان ــک حقیقت  ج ــن ی ــوده و ذه ــی ب ــخ ها اقناع ــی از پاس ــرا برخ زی

ــخن  ــر س ــردن ب ــای فش ــه، پ ــش های حقیقت  جویان ــی و پرس ــن بهانه  جوی ــرز بی ــه؛ م ــه آنک نتیج

باطــل و یــا عمــل نادرســت بعــد از آشــکار شــدن حــق و تمســک بــه ســخنان دور از منطــق اســت.

ــن  ــون و همچنی ــواع و اقســام گوناگ ــی از ســازوکارهای لجاجــت، ان ــوان یک ــه عن ــی ب بهانه  جوی

ــازمانی  ــی، س ــائل خانوادگ ــد در مس ــی می توان ــن ویژگ ــی دارد. ای ــروز متفاوت ــور و ب ــای ظه گونه ه

ــی  ــی قوم ــوان ویژگ ــه عن ــردی و هــم ب ــی ف ــت اخالق ــک خصوصی ــه صــورت ی ــی هــم ب و اجتماع

ــت  ــوم حضــرت موســی؟ع؟ و ام ــی مشــترک ق ــورد ویژگ ــد. آنچــه در م ــی نمای و گروهــی خودنمای

حضــرت محمــدر در قــرآن وجــود دارد، بهانه  جویــی در برابــر پیامبــر الهــی بــه جهــت نپذیرفتــن حــق 

و ســتیزه در برابــر تعالیــم دیــن بــه عنــوان یــک رفتــار اجتماعــی نامطلــوب اســت.

در ایــن پژوهــش، مهــم فهــم یــک آســیب در حــوزه رفتــار اجتماعــی و حرکــت جمعــی از وضــع 

ــدا  ــرد. ابت ــام می گی ــه انج ــه مرحل ــر در س ــن ام ــی ای ــگاه کل ــت. در ن ــوب اس ــه مطل ــوب ب نامطل

شناســایی زمینه  هــا و عوامــل آســیب یــا رفتــار نامطلــوب، دوم پیامدهــا و آثــار نامطلــوب آن و در 

ــه نخســتین  ــار اجتماعــی، کــه در ایــن تحقیــق مرحل نهایــت بررســی راه هــای برون  رفــت از آن رفت

یعنــی شناســایی عوامــل زمینه  ســاز و ریشــه اصلــی ایجــاد ایــن رفتــار اجتماعــی مــورد بررســی قــرار 

گرفتــه اســت. 
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6- عوامل زمینه  ساز رفتار اجتماعی بهانه  جویی 

ــزی را  ــا چی ــداد ی ــه کار، روی ــت ک ــزی اس ــا چی ــس ی ــای آن ک ــه معن ــل ب ــع عام ــل، جم عوام

ــوری، 1382، ج5: 4959(. بنابرایــن عامــل،  ــا در بوجــود آوردن آن نقــش دارد )ان بوجــود مــی آورد ی

ــت تامــه اســت کــه موجــب تحقــق حتمــی یــک  ــای عل ــه معن واژه ای مشــترک اســت کــه هــم ب

پدیــده می شــود و هــم بــه معنــای علــت زمینه  ســاز اســت کــه بســتر تحقــق یــک پدیــده را ایجــاد 

می کنــد )ســجادی، 1375: 523( در ایــن تحقیــق، منظــور از عوامــل، علــل زمینه  ســاز و بوجودآورنــده 

ــه دو  ــوط ب ــد؟ص؟ مرب ــت محم ــی؟ع؟ و ام ــوم موس ــه در ق ــد ک ــی می باش ــی بهانه  جوی ــار اجتماع رفت

حــوزه اســت:

1- ساختار درونی انسان یعنی عوامل بینشی و گرایشی 2- عوامل بیرون از وجود انسان

نمودار2: مقوله  های استخراج شده در فرآیند کدگذاری

عوامل زمینه ساز بهانه 
جویی های اجتماعی در برابر 

اوامر الهی

درونی وجود انسان

خارج از وجود انسان

بینشی

گرایشی

فیزیکی)محسوس(

غیر فیزیکی
)غیر محسوس(

زمینه سازهای اجتماعی ـ 
فرهنگی

6-1 عوامل مربوط به ساختار درونی انسان

در مباحــث مربــوط بــه رفتارشناســی انســان، هــر رفتــاری دارای دو خاصیــت پیچیــده و عمیــِق 

ــم، معرفــت  ــر می شــود، عل ــش تعبی ــوان بین ــه عن ــه از آن ب ادراک و اراده اســت. در حــوزه ادراک ک

ــت، و  ــل، رغب ــر می شــود، می ــه گرایــش تعبی ــه از آن ب ــل اســت و در اراده ک و شــناخت در آن دخی

انگیــزش )حالــت انگیختگــی بــرای رســیدن بــه هــدف( نقــش ویــژه  ای دارد )جاللــی، 1380: 46(.

 بینــش در لغــت بــه معنــای بینایــی، بصیــرت )دهخــدا، 1377، ج3: 4594(، نگــرش دیــد و نظــر 

ــه  ــح ب ــرش صحی ــت و نگ ــم و معرف ــای عل ــه معن ــش ب ــن پژوه ــوری، 1382، ج5: 1190( و در ای )ان

ــی،  ــق هســتی، هــدف هســتی، چیســتی هســتی، کیفیــت هســتی )قربانخان اجــزای هســتی، خال

ــی آورد.  ــی را فراهــم م ــه رفتارهــای اجتماع ــه زمین ــن دســت می باشــد ک ــوری از ای 1399: 78( و ام

گرایــش بــه معنــای میــل، خواهــش، رغبــت )دهخــدا، 1372، ج11: 16774( و تمایــل )انــوری، 1382، 
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ــد  ــات می باش ــا و تعلق ــالت، جهت گیری ه ــا، تمای ــور انگیزش ه ــق منظ ــن تحقی ج6: 6104( و در ای

ــد. ــاد می کن ــی را ایج ــای اجتماع ــکل گیری رفتاره ــتر ش ــه بس ــی، 1399: 84( ک )قربانخان

ایــن دو عامــِل بینــش و گرایــش، بــا یکدیگــر موجــب پیدایــش رفتــار می  گــردد. بنابرایــن، یــک 

رفتــار، صرفــا معلــول بینــش نبــوده و عــالوه بــر بینــش، بــه گرایــش نیــز نیازمنــد اســت. پــس در 

ــر اســت،  ــه ذک ــل می باشــد. الزم ب ــار اجتماعــی دو عامــل اساســی بینــش و گرایــش دخی هــر رفت

ایــن دو عامــل بیشــتر جنبــه معرفتــی و غریــزی داشــته و ناظــر بــه ســاختار وجــودی انســان اســت و 

بــه غیــر از آن عوامــل دیگــری بیــرون از وجــود انســان ماننــد عوامــل مــاّدی، متافیزیکــی و اجتماعــی 

بــه عنــوان عوامــل جهــت دهنــده و ســوق دهنــده بــه بینش  هــا و گرایش  هــای انســان می توانــد 

نقــش مهمــی در ایجــاد رفتــار اجتماعــی ایفــا نمایــد.

1-1-6عواملبینشیبهانهجویی

1-1-1-6 جهل 

حضــرت علــی؟ع؟ ریشــه هــر شــری را جهــل می داننــد )تمیمــی آمــدی، 1410: 48(. جهــل نســبت 

ــدارد، جهــل نســبت بــه حقیقــت خــود و  بــه خداونــد و عــدم شــناخت او کــه شــبیه و ماننــدی ن

علــل اصلــی حــوادث جهــان خلقــت، جهــل نســبت بــه مــاورای طبیعــت، جهــل نســبت بــه مقــام و 

فلســفه بعثــت پیامبــران و جهــل نســبت بــه جایــگاه خــود در نظــام خلقــت بخصــوص نســبت بــه 

ــه ایــن مــوارد انســان را  ــه جنبه  هــای عمومــی جهــل اســت. جهــل ب ــگاه بندگــی خــدا از جمل جای

ــد و او  ــرار می ده ــاس ق ــاى بى اس ــى و پنداره ــاالت واه ــا و خي ــیاری از خرافه  ه ــر بس ــت تأثی تح

را در مقابــل حقایــق بــه بهانه  جویــی و لجاجــت وا مــی دارد. خداونــد متعــال در مــورد بهانه  جویــی 

ــا  ــا اهلُل َأْو َتْأِتين ُمَن ــْو ال ُيَكلِّ ــوَن َل ــَن ال َيْعَلُم ِذي ــاَل الَّ ــد: »َو ق ــا می فرمای ــخ انبی مشــرکان در طــول تاری

ــا اْليــاِت ِلَقــْوٍم ُيوِقُنــوَن«  نَّ ِذيــَن ِمــْن َقْبِلِهــْم ِمْثــَل َقْوِلِهــْم َتشــاَبَهْت ُقُلوُبُهــْم َقــْد َبيَّ آَيــٌة َكذِلــَك قــاَل الَّ

ــد  ــا خــود مــا ســخن نمى گوي ــد: چــرا خــدا ب ــد گفتن ــم و آگاهــی ندارن ــان كــه عل )بقــره:118(؛ و آن

ــن  ــر اي ــد نظي ــل از ايشــان بودن ــه قب ــى هــم ك ــا نمى دهــد، جاهالن ــا چــرا معجــزه را بخــود م و ي

ســخنان را مى گفتنــد. دل هــاى اينــان بــا آنــان شــبيه بــه هــم اســت و مــا آيــات را بــراى مردمــى 

ــد. ــم و يقيــن دارن ــم كــه عل ــان كرده اي بي

در ایــن آیــه خداونــد بــه تناســب بهانه  جویی  هــای یهودیــان، روی ســخن خــود را بــه مشــرکان 

ــی  ــان معرف ــل آن ــوَن« جه ــَن ال َيْعَلُم ِذي ــا عبارت »الَّ ــا را ب ــی آن ه ــت بهانه  جوی ــرده و عل بهانه  جــو ک

ــز  ــان نی ــل از آن ــای قب ــه امت ه ــاَبَهْت ُقُلوُبُهْم« ب ــا عبارت »َتش ــی را ب ــن ویژگ ــت و ای ــرده اس ک

ســرایت داده اســت و در آیــه بعــد بــا مــورد خطــاب قــرار دادن پیامبــر؟ص؟ بــه صــورت غیــر مســتقیم 
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ــر  ــی در براب ــده و بهانه  جوی ــرای شــما آم ــد ب ــه حــق از طــرف خداون ــر ب ــه پیامب ــد ک ــان می نمای بی

دعــوت حــق پیامبــر؟ص؟ شــما را جهنمــی خواهــد کــرد. دربــاره قــوم حضرت موســی؟ع؟ و امــت حضرت 

محمــد؟ص؟ جهــل در مــوراد زیــر باعــث بهانــه جویــی آنــان شــده اســت:

1-1-1-1-6 جهل به الوهیت خدا

ــت  ــر درخواس ــی ب ــرائیل مبن ــی اس ــی بن ــه بهانه  جوی ــر ب ــه ناظ ــراف ک ــه 138 اع ــد در آی خداون

ــرى  ــل و بى خب ــت جاه ــما جمعي ــون«؛ ش ــْوٌم َتْجَهُل ــْم َق ُك ــاَل ِإنَّ ــارت »ق ــا عب ــت ب ــتی اس بت  پرس

ــر عامــل جهــل در بهانه جویــی اشــاره کــرده اســت. امــا در دو  ــه تأثی ــی ب ــه صــورت کل هســتيد، ب

ــادت و  ــرای عب ــان ب ــی آن ــل بهانه  جوی ــان، دلی ــن بره ــان و كوتاه تري ــن بي ــا لطيف تري ــد، ب ــه بع آی

ــَر اهلِل  ــاَل َأ َغْي ــته و می فرماید: »ق ــد دانس ــت خداون ــه الوهی ــبت ب ــل نس ــا را جه ــتش بت ه پرس

َلُكــْم َعَلــى اْلعاَلِمين« )اعــراف:140(؛ گفــت: چگونــه بــراى شــما غيــر از خــداى  َأْبِغيُكــْم ِإلهــًا َو ُهــَو َفضَّ

يكتــا كــه بــر اهــل زمانــه برتري تــان داده اســت خدايــى بجويــم. حضــرت موســی؟ع؟ در ایــن آیــه 

بــه تعریــف و توصیــف خداونــد می  پــردازد و بــا تکیــه بــر الوهیــت خداونــد و بیــان برتــری دادن 

بنــی اســرائیل بــر عالمیــان بوســیله همیــن صفــت، عبــادت هــر معبــودی غیــر از خــدا را بــرای آن هــا 

ــی، 1372، ج 4 :727(. ــد )طبرس ــز نمی دان جای

2-1-1-1-6 جهل به احاطه علمی خداوند به افعال بندگان

خداونــد متعــال بعــد از آیــات مربــوط بــه بهانه  جویــی بنــی اســرائیل در جریــان ذبــح گاو )بقــره: 

ــا اهلُل  ــد: »َو َم ــا می فرمای ــه آن بهانه  جویی  ه ــوان نتیج ــه عن ــب ب ــاوت قل ــه قس ــاره ب 73-68( و اش

ــارت در عیــن  ــن عب ــد غافــل نيســت. ای ــره:74(؛ و خــدا از آنچــه مى كني ــون« )بق ــا َتْعَمُل ــٍل َعمَّ ِبغاِف

حــال کــه تهدیــدی اســت بــرای بنــی اســرائیل و کســانی کــه رفتــاری شــبیه بــه رفتــار آنــان داشــته 

باشــند، بــه نوعــی علــت آن رفتــار را غفلــت از علــم خداونــد و احاطــه علمــی او نســبت بــه انســان 

ــد.  ــان می کن بی

ــم او نیســت.  ــره عل ــزی خــارج از دای ــق و شــامل همــه هســتی می  شــود و چی ــم الهــی مطل عل

ــم، علیــم،  ــا واژگانــی همچــون عال ــد ب ــر احاطــه علمــی خداون در قــرآن کریــم در مــوارد بســیاری ب

خبیــر، بصیــر و... تأکیــد شــده اســت. علیــم و بصیــر اســت بــه اعمــال و رفتــار انســان )بقــره:255؛ 

ــه در  ــای نهفت ــرار و رازه ــه اس ــوت:5(، ب ــام:3، عنکب ــا )انع ــان ها و امت ه ــل انس ــه اج ــود:92(، ب ه

ــره:26(  ــان )بق ــدا و پنه ــا )نحــل:103(، انفاق هــای پی ــا و تهمت ه ــره:77(، افتراه ــی )بق وجــود آدم

ــده نوعــی کمــال روحــی و  ــه افعــاِل انســان، ایجــاد کنن ــه احاطــه علمــی او ب ــاور ب و... اعتقــاد و ب

ــاه می  شــود )رعــد:10-8(. ــه گن ــکاب ب ــع ارت ــوی اســت کــه مان معن
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 2-1-1-6 مادی  نگری

نــگاه پوزیتیویســتی بــه جهــان و شــناخت های صرفــًا حســی کــه هــدف نهایــی آن تنهــا اراده و 

طلــب دنيــا باشــد، به  شــدت مــورد مذمــت قــرآن قــرار گرفتــه اســت )نجــم: 29-30(. ایــن نهایــت 

ــم و ادراك و  ــه فه ــت ک ــات اس ــگال مادي ــیر در چن ــت و اس ــان های دنياپرس ــرى انس ــاط فك انحط

ــان گرفتــه شــده و نهايــت فهــم و شعورشــان خــواب و خــور و عيــش و نــوش و متــاع  عقــل از آن

فانــى و زودگــذر و زرق و بــرق دنياســت. کســانی کــه مــاوراى حــواس ظاهــری هيــچ چیــزی را درك 

ــات  ــه معنوي ــد و ب ــرى ندارن ــور ظاه ــوى و ام ــارف دني ــز زخ ــى ج ــر و خيال ــچ فك ــد، و هي نمى كنن

هيــچ توجــه نمى كننــد )طیــب، 1369،ج12: 335(، کســانی هســتند کــه دالیــل روشــن انبیــای الهــی 

ــان را  ــه آن ــی ک ــر:38(، دانش ــتند )غاف ــحال هس ــود خوش ــش خ ــه دان ــد و ب ــخره می  گیرن ــه س را ب

بــه غــرور و خودپســندی می انــدازد و در برابــر علــم انبیــا و دعــوت آنــان بــه تمســخر می  پردازنــد. 

اینگونــه افــراد حتــی در صــورت ایمــان آوردن بــه پیامبــران، بــه راحتــی تعالیــم وحیانــی آنــان را قبول 

ــت های  ــی و درخواس ــه بهانه  جوی ــد ب ــه می توانن ــی ک ــا جای ــی ت ــفیران اله ــر س ــد و در براب نمی کنن

ــد. ــه می  پردازن جاهالن

ــد،  ــوان فهمی ــان می ت ــات آن ــل در خلقی ــرآن و تأم ــرائیل در ق ــای بنی  اس ــت در قصه ه ــا دق ب

آنــان قومــی مادی  نگــر بوده  انــد. قومــی کــه بــه حقایــق مــاورای مــاده و حــس ایمــان نمی آوردنــد 

ــان  ــادی آن ــا م ــن بینــش صرف ــر لذت  هــا و جلوه هــای مــادی تســلیم می شــدند. ای و فقــط در براب

باعــث شــده بــود، عقــل و اراده  آنــان تحــت فرمــان و انقيــاد حــس قــرار گيــرد و تنهــا آنچــه را در 

ــت های  ــد. درخواس ــی کنن ــر آن بهانه  جوی ــر غی ــد و در براب ــق کنن ــد تصدی ــات باش ــوزه محسوس ح

ــراف:138( و رویــت آشــکارای  ــد درخواســت بت  ســازی )اع عجيــب و غير  منطقــى بنی اســرائیل مانن

خداونــد بــا چشــم ظاهــر )بقــره:55(، ناشــی از همیــن بینــش مــادی بــوده اســت.

3-1-1-6 سوء  ظن به خدا

ــه خــدا  ــر؟ص؟ را ســوء  ظن ب ــوت پیامب ــر دع ــراد در براب ــی اف ــل بهانه  جوی ــی از عل ــم یک ــرآن کری ق

معرفــی کــرده اســت. در جریــان دســتور پیامبــر؟ص؟ بــه اعــراب بادیه  نشــین مبنــی بــر همراهــی بــا 

ــرآن  ــد، ق ــال، زن و فرزن ــه م ــه اشــتغال ب ــه بهان ــان ب ــدم همراهــی آن ــره و ع حضــرت در ســفر عم

ــی  ــت اصل ــه خــود، عل ــان در توب ــودن آن ــه نشــین و صــادق نب ــه اعــراب بادی ــم ضمــن رد بهان کری

ــوُل َو  ُس ــَب الرَّ ــْن َيْنَقِل ــْم َأْن َل ــْل َظَنْنُت ــد: »َب ــان می فرمای ــه بی ــر؟ص؟ را اینگون ــا پیامب عــدم همراهــی ب

ــْوِء َو ُكْنُتــْم َقْومــًا ُبــورًا«  ــَن ذِلــَك ِفــی ُقُلوِبُكــْم َو َظَنْنُتــْم َظــنَّ السَّ يِّ اْلُمْؤِمُنــوَن ِإلــى  َأْهِليِهــْم َأَبــدًا َو ُز

)فتــح:12(؛ تخلــف شــما از جنــگ، ربطــى بــه امــوال و خانواده تــان نداشــت  بلكــه پنداشــتيد پيامبــر 
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و مؤمنــان هرگــز بــه كســان خــود بــاز نمى گردنــد، و ايــن پنــدار باطــل در دل هايتــان آراســته شــد، و 

گمــان بــد برديــد ]كــه خــدا پيامبــر و مؤمنــان را يــارى نخواهــد كــرد[ و شــما ]بــه ســبب ايــن پنــدار 

باطــل و گمــان بــد[ قومــى نابــود شــدنى هســتيد.

ایــن افــراد در آیــه قبــل )فتــح:11(، اشــتغال بــه مــال و خانــواده را علــت عــدم همراهــی پیامبــر؟ص؟ 

ذکــر کردنــد، امــا در ایــن آیــه خداونــد متعــال بــه تکذیــب اعتــذار آنــان می  پــردازد و توجیه شــان 

ــدا  ــه خ ــوء  ظن ب ــاس آن را س ــردم و اس ــخ م ــاب و توبی ــدن از عت ــان مان ــرای در ام ــیله  ای ب را وس

ــن  ــد و دي ــارى نمى كن ــولش را ي ــال رس ــد متع ــد خداون ــان می کردن ــان گم ــد. آن ــی می نمای معرف

خــود را غلبــه نمى دهــد. بنابرایــن پیامبــر؟ص؟ و مؤمنيــن و هرکســی کــه در ایــن ســفر شــرکت کنــد 

زنــده برنمى گــردد و بــه دســت قريــش كشــته خواهــد شــد. شــبیه ایــن بینــش در مــورد منافقــان و 

َب اْلُمناِفِقيــَن  مشــرکان نیــز وجــود دارد کــه خداونــد در چنــد آیــه قبــل تصویــر نمــوده اســت: »َو ُيَعــذِّ

ــان  ــردان و زن ــح:6(؛ و م ــْوء« )فت ــنَّ السَّ ــاهلِل َظ ــَن ِب ي انِّ ــِركاِت الظَّ ــِرِكيَن َو اْلُمْش ــاِت َو اْلُمْش َو اْلُمناِفق

منافــق و مــردان و زنــان مشــرك را كــه بــه خــدا گمــان بــد مى برنــد عــذاب كنــد.

2-1-6عواملگرایشیبهانهجویی

1-2-1-6 تفوق  طلبی

ــی اســت  ــال بدســت آوردن کمال منظــور از تفوق  طلبــی آن اســت کــه فطــرت هــر انســانی بدنب

کــه بــا آن خــود را از دیگــران متمایــز کنــد و بوســیله آن در میــان اقــران خــود کرامــت و شــرافتی 

کســب نمایــد. ایــن گرایــش بــه عنــوان یکــی از گرایش هــای اصیــل انســانی و یکــی از نعمت هــای 

ــه  ــود، زمین ــرار داده ش ــی ق ــت اله ــت و اطاع ــیر معنوی ــر در مس ــه اگ ــت ک ــدگان اس ــه بن ــی ب اله

تعالــی انســان را فراهــم می نمایــد. در غیــر اینصــورت بــه خــوِی سرکشــی و ملکــه اســتکبار تبدیــل 

ــه حــق  ــه باطنشــان ب ــى ك ــراد در حال ــن اف ــی را بوجــود مــی آورد. ای می شــود و حــس خودبرتربین

بــودن چیــزی يقيــن دارد، ســتمكارانه و برترى جويانــه آن را انــكار می کننــد )نمــل:14( و زمانــی کــه 

نتواننــد مســتقیم در برابــر حــق بایســتند، بــرای ســر بــر تافتــن از آن بــدون هیــچ دلیــل و حجتــی، 

ــد. ــی روی می  آورن ــه بهانه  جوی ــه ب ــت های جاهالن ــا و درخواس ــش های بیج ــا پرس ب

ــوع  ــی را در ن ــه تفوق  طلب ــش ب ــوان گرای ــرائیل، می ت ــی بنی اس ــه بهانه  جوی ــوط ب ــات مرب در آی

ــى  خطــاب آنــان بــا حضــرت موســی؟ع؟ مشــاهده نمــود. آنجــا کــه بــا عبــارت »َلــْن ُنْؤِمــَن َلــَك، َحتَّ

ــَرًة« )بقــره:55(، ایمــان آوردن بــه حضــرت موســی؟ع؟ را مشــروط بــه مالقــات جهــری  ــَرى اهلَل َجْه َن

خــدا می کننــد و بــا خطــاب بــه حضــرت موســی؟ع؟ شــرط می گذارنــد کــه مــا هرگــز زيــر بــار تقليــد 

ــد  ــاٍم واِح ــى  َطع ــَر َعل ــْن َنْصِب ــارت »َل ــا عب ــا ب ــم، و ی ــم، نمى پذيري ــزى را نبيني ــا چي ــم، و ت نمى روي
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ــا«  ــها َو َبَصِله ــا َو َعَدِس ــا َو ُفوِمه اِئه ــا َو ِقثَّ ــْن َبْقِله ْرُض ِم ــُت اْلَ ــا ُتْنِب ــا ِممَّ ــِرْج َلن ــَك ُيْخ ــا َربَّ ــاْدُع َلن َف

)بقــره:61(، صبرکــردن بــر طعــام واحــد را نفــی می کننــد و بــا دســتور بــه حضــرت موســی؟ع؟ اجابــت 

ــد. ــب می نماین ــور را طل ــام ام ــتقالل در تم ــی اس ــه نوع ــان و ب خواسته هایش

2-2-1-6 تنّوع  طلبى 

ــل  ــه آن می ــان ب ــت انس ــه طبیع ــت ک ــر اس ــته های بش ــی و از خواس ــوازم زندگ ــی از ل تنوع  طلب

ــه  ــوع در برنام ــود و تن ــته ش ــذا خس ــی غ ــی از یکنواخت ــد از مدت ــان بع ــت انس ــی اس دارد. طبیع

ــى،  ــى، بى همت ــی از زياده خواه ــی ناش ــر تنوع  طلب ــا اگ ــد. ام ــرار ده ــود ق ــر خ ــی را مد  نظ غذای

ــوم  ــد مذم ــی باش ــی زندگ ــای بحران ــه دور از درک موقعیت  ه ــى و ب ــف روح ــتی، ضع شهوت  پرس

اســت )جعفــری،1376، ج1: 187(. ایــن نــوع از تنوع  طلبــی در هــر زمینــه  ای می توانــد آثــار مخربــی 

به  همــراه داشــته باشــد کــه نمونــه آشــکار آن، بهانه جویــی و لجاجــت در برابــر حــق اســت. تنــوع 

طلبــی بنی اســرائیل کــه منجــر بــه بهانه  جویی هــای آنــان در برابــر اوامــر الهــی گردیــد و در نهایــت 

ذلــت و مســکنت و غضــب الهــی را بــرای آنــان بــه ارمغــان آورد، از ایــن نــوع بــوده اســت.

ــّن و ســلوى« اســتفاده  ــذ »م ــج و تعــب از دو خــوراك لذي ــدون رن ــی اســرائیل در صحــرا، ب  بن

ــد، همــان غذایــی  ــان از حضــرت موســی؟ع؟ درخواســت غذاهــای متنوعــی کردن ــد، امــا آن مى كردن

کــه قبــال در شــهر مصــر داشــتند. حضــرت موســی؟ع؟ گفــت: شــما اگــر از غذاهــاى غيــر متنوعــى در 

ــان بهــره مى گيريــد، در عــوض ايمــان داريــد و آزاد و مســتقل هســتيد! آیــا مى خواهيــد  ايــن بياب

ــان، از  ــده ســفره آن ــا از باقيمان ــال آن هــا شــويد، ت ــا امث ــان ي ــرده و اســير فرعوني ــاز ب ــد و ب برگردي

غذاهــاى متنوعشــان بهــره گيريــد؟ شــما بــه دنبــال شــكم و خــورد و خوراكيــد، هيــچ نمى انديشــيد 

ــت   ــما محرومي ــر ش ــع اگ ــد! در واق ــر بلن ــد و س ــروز آزادي ــد، و ام ــير بودي ــرده و اس ــه آن روز ب ك

ــب، 1425، ج 1: 74(. ــد )قط ــه مى پردازي ــت ك ــاى آزادى اس ــن به ــد اي ــرى داري مختص

3-2-1-6 راحت  طلبی و منفعت  طلبی

یکــی از مســائل مهــم در حــوزه دینــداری، پایــداری و اســتقامت در منشــأ دیــن اســت. چــه بســا 

ــه  ــا و ب ــختی  ها و گرفتاری  ه ــا در س ــد، ام ــه دارن ــار مؤمنان ــی، رفت ــرایط معمول ــه در ش ــرادی ک اف

ــروز و ظهــور موانــع، میــزان پایــداری و تبعیــت آن هــا از اوامــر الهــی  تناســب شــرایط جامعــه و ب

ــن  ــادی و اســتخدام دی ــرای ســود م ــراد ب ــن اف ــداری ای ــردد )حــج:22-11(. دین ــف می گ ــار ضع دچ

بــرای دنیایشــان اســت. زمانــی کــه دیــن بــرای آنــان منفعــت و راحتــی بــه همــراه داشــته باشــد 

ــه  ــف ب ــه شــکل های مختل ــا ب ــا و گرفتاری ه ــن در فتنه ه ــرار گرفت ــا ق ــی ب ــد، ول ــال دارن ــه آن اقب ب

ــرم؟ص؟ در  ــر اک ــان پیامب ــه در زم ــت ک ــی اس ــی از ویژگی  های ــن یک ــد. ای ــت می   کنن ــی پش ــر اله اوام
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بیــن برخــی از صحابــه وجــود داشــت. زمانــی کــه بــا مشــاهده لشــكر انبــوِه احــزاب، تــرس وجــود 

آنــان را فــرا گرفــت و بــرای عــدم شــرکت در جهــاد از رســول خــدا؟ص؟ اجــازه بازگشــت خواســتند و 

بهانــه آوردنــد کــه »ِإنَّ ُبُيوَتنــا َعــْوَرٌة« )احــزاب:13(؛ يعنــى خانه هــاى مــا، در و ديــوار درســتى نــدارد، 

و ايمــن از آمــدن دزد و حملــه دشــمن نيســتيم، امــا خداونــد در جــواب بهانــه جویــی آن هــا فرمــود: 

ــوار  ــدون در و دي ــد و خانه هايشــان ب ــرارًا«؛ آنهــا دروغ مى گوين ــُدوَن ِإالَّ ِف ــْوَرٍة ِإْن ُيِري ــَي ِبَع »َو مــا ِه

نيســت، و از ايــن حــرف جــز فــرار از جهــاد منظــورى ندارنــد )طباطبایــی، 1390، ج16: 286(.

4-2-1-6 مسئولیت  گریزی

بــدون شــک مولــود بســیاری از ناهنجاری هــای اجتماعــی، مســئولیت  گریزی بــه معنــای 

پاســخ  گو نبــودن و عــدم تعهــد در قبــال مســئولیت ها اســت )گنجــی، 1400: 13(. مســئولیت  گریزی 

ناشــی از عواملــی همچــون خودخواهــی، ضعــف شــخصیتی، ضعــف اعتقــادی و کــج فهمــی اســت. 

عــدم کنتــرل غریــزه ی خودخواهــی ســبب می  شــود، انســان تنهــا بــه دنبــال اســتیفای حــق خــود 

ــدم  ــن ضعــف شــخصیتی و ع ــاوت باشــد. همچنی ــران بی تف ــوق دیگ ــه ادای حق ــوده و نســبت ب ب

احســاس کارایــی، ارزش منــدی و اعتمــاد بــه نفــس، تــرس نســبت بــه پذیــرش مســئولیت را بوجــود 

مــی آورد. ضعــف اعتقــادی و تمایــل بــه آزادی مطلــق باعــث می شــود فــرد خــود را در برابــر خــدا 

ــی و  ــد و آخرت گرای ــوا، زه ــد تق ــن مانن ــم دی ــی از تعالی ــی برخ ــن کج فهم ــد. همچنی ــئول ندان مس

جایگزینــی درون گرایــی، گریــز از اجتمــاع و عــدم دخالــت در امــور اجتماعــی، انســان را بــه ســوی 

ــردن  ــانه خالی  ک ــرای ش ــان ب ــود انس ــث می ش ــل باع ــن عوام ــد. ای ــوق می ده ــئولیت گریزی س مس

ــی روی  ــه ســاز وکارهــای بهانه  جوی ــه مرتکــب شــده اســت، ب ــا کار زشــتی ک ــار مســئولیت و ی از ب

ــفندیاری، 1388: 172(. آورد )اس

ــئولیت  گریزی  ــی را، مس ــای اله ــر انبی ــر اوام ــی در براب ــل بهانه  جوی ــی از عوام ــم یک ــرآن کری ق

ــح  ــده:24( و ذب ــاد )مائ ــف از جه ــرای تخل ــی؟ع؟ ب ــرت موس ــوم حض ــه ق ــت. چنان  ک ــته اس دانس

نکــردن گاو )بقــره: 67-73( و امــت حضــرت محمــد؟ص؟ بــرای شــانه خالــی کــردن از حضــور در جهــاد 

)احــزاب:12( و عــدم شــرکت در نمــاز جماعــت )بقــره:238( و حتــی بعــد از بازگشــت مســلمانان از 

صلــح حدیبیــه )فتــح:11( بــه علــت تمــرد از دســتور پیامبــر؟ص؟ و توجیــه گناهــی کــه مرتکــب شــده 

ــد.  ــی پرداختن ــه بهانه  جوی ــد ب بودن

2-6عواملمربوطبهساختاربیرونیانسان

منظــور از عوامــل بیرونــی، متغیرهــای محیطــی خــارج از وجــود انســان و پیرامــون او اســت کــه 

در زندگــی بــا آن مواجــه اســت و می توانــد تأثیــر منفــی بــر رفتــار او داشــته باشــد و انحرافــات و 
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آســیب های اجتماعــی خطرناکــی را بــرای جامعــه ایمانــی بوجــود آورد. ایــن عوامــل، جهت  دهنــده 

ــاد  ــری در ایج ــری و جب ــر قه ــت و تأثی ــانی اس ــای انس ــا و گرایش  ه ــه بینش  ه ــوق  دهنده ب و س

رفتارهــای نامطلــوب نــدارد و در نهایــت ایــن اراده و اختیــار اســت کــه می توانــد بــر ایــن عوامــل، 

فائــق آمــده و برآن هــا غلبــه نمایــد. ایــن عوامــل عبــارت اســت از:

1-2-6عواملفیزیکی

مقصــود از عوامــل فیزیکــی، امــوری مــادی اســت کــه بیــرون از روح و روان فــرد بــوده، ولــی از 

طریــق تأثیــر در شــخصیت انســان، مؤثــر در رفتــار انحرافــی می شــود. از جملــه ایــن امــور می تــوان 

ــادی  ــای م ــواع نعمت ه ــوی و ان ــام دنی ــروت، مق ــد ث ــوری مانن ــی ام ــود کّم ــا کمب ــش ی ــه افزای ب

ــد از  ــی، 1382: 145(. بنى اســرائيل بع ــرد )آقاجان همچــون خــوراک، پوشــاک، مســکن  و... اشــاره ک

رهایــی از اســارت و شــكنجه فرعونيــان و مشــاهده انــواع معجــزات از قبيــل عصــا، يــد بيضــا، شــكاف 

دريــا و عبــور آنــان، غــرق شــدن فرعونيــان، انفجــار چشــمه های آب از ســنگ، نــزول مــّن و ســلوى 

و... بــه رياســت و ثــروت و ســلطنت رســیدند )طیــب، 1412، ج 2: 23(. امــا بــا وجــود همــه ی ایــن 

ــد،  ــه راه حــق نیامدن ــا ب ــه تنه ــواع نعمت هــا، ن ــه ان ــودن ب ــم ب اســباب و وســایل هدايــت و متنّع

بلکــه بــا بهانه جویی  هــای مختلفــی کــه قبــال ذکــر شــد، مخالفــت بــا اوامــر ولى نعمــت را در پيــش 

گرفتنــد و خداونــد بــرای آنــان تعبیــر »َو لِكــْن كاُنــوا َأْنُفَســُهْم َيْظِلُمــون« )بقــره:57(؛ ظلــم بــه نفــس 

را مطــرح نمــود.

2-2-6عاملغیرمحسوس)وسوسهشیطان(

عــالوه بــر عوامــل مــادی، عامــل غیر  محسوســی در تســهیل و تســریع انحرافــات اجتماعــی تأثیــر 

ــا  ــس« ی ــه نام»ابلی ــطوره ای( ب ــا اس ــی ی ــه توهم ــی )ن ــودی حقیق ــرآن از موج ــزایی دارد. ق ــه س ب

ــد:  ــف مانن ــرق مختل ــدان آدم ؟ع؟، از ط ــا فرزن ــمنی ب ــر دش ــه خاط ــه ب ــد ک ــاد می کن ــیطان« ی »ش

زینــت دادن بدی هــا )نمــل:24( وعــده و وعیدهــای کاذب )اســراء:64( آرزوهــای خیالــی )نســاء:120( 

وسـوســـه )نــاس: 5( و تدبیــر امــور افــرادی کــه او را بــه والیــت گرفته انــد )نحــل:100( انســـان را بــه 

ــاند. ــروی می کش ــراف و کج انح

در جریــان بهانه  جویــی برخــی از مؤمنــان در عــدم همراهــی بــا پیامبــر؟ص؟ بــرای شــرکت در ســفر 

عمــره کــه منجــر بــه صلــح حدیبیــه گردیــد، )فتــح:11( خداونــد متعــال ضمــن تکذیــب اعتــذار آنــان 

بــه اشــتغال مــال و خانــواده، علــت اصلــی را ســوء ظــن بــه خــدا معرفــی نمــود )فتــح:12(، امــا قبــل از 

ــَك ِفــي  ــَن ذِل آن، بــه یــک عامــل مداخله  گــر کــه زینت  گــری شــیطان اســت اشــاره می نمایــد: »َو ُزيِّ

ــْوِء...« و ايــن پنــدار باطــل در دل هايتــان آراســته شــد، و گمــان بــد برديــد. ُقُلوِبُكــْم َو َظَنْنُتــْم َظــنَّ السَّ
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برخــی از مفســران در تفســیر ایــن آیــه بیــان داشــته  اند: همــان بهانــه  ای کــه در دل آنــان وجــود 

ــه  ــه آن ضمیم ــم ب ــدا ه ــه خ ــوءظن ب ــد و س ــوه داده ش ــودش جل ــس و جن ــیله ابلی ــت، بوس داش

گردیــد و بــرای ایــن کــه کشــته نشــوند از دســتور پیامبــر؟ص؟ تخلــف کردنــد )طباطبایــی، 1374، ج18: 

ــر رازی، 1420، ج28:74(. ــی، 1419، ج13: 315؛ فخ 279؛ مدرس

3-2-6زمینهسازهایاجتماعیوفرهنگی

 از دیگــر عوامــل زمینه  ســاز ایجــاد رفتــار اجتماعــی نامطلــوب، زمینه  ســازهای فرهنگــی و 

ــن و  ــاز و انحراف آفری ــی آسیب س ــاختار اجتماع ــازها، س ــن زمینه  س ــور از ای ــت. منظ ــی اس اجتماع

همنشــینی های تأثیرگــذار در وجــود انســان می باشــد.

1-3-2-6 ساختار اجتماعی آسیب  ساز

ــاز  ــود زمینه  س ــاص خ ــی خ ــی و فرهنگ ــت اجتماع ــاظ باف ــه لح ــانی ب ــع انس ــی جوام بعض

انحراف هــای اخالقــی، فکــری، اقتصــادی و... بــوده و افــرادی کــه در ایــن جوامــع زندگــی می  کننــد، 

ــر  ــان اث ــه در آن ــر جامع ــم ب ــگ حاک ــد فرهن ــرار گیرن ــط ق ــاری آن محی ــد ج ــیر و رون ــر در مس اگ

ــد. ــد ش ــض آن خواهن ــع مح ــذارد و تاب می گ

ــوان  ــه عن ــود دارد. ب ــاز وج ــع آسیب  س ــق جوام ــی از مصادی ــای فراوان ــم نمونه  ه ــرآن کری در ق

نمونــه، می تــوان بــه جامعــه فرعونــی کــه بنی اســرائیل ســالیان زیــادی در آن زندگــی کــرده بودنــد، 

اشــاره کــرد. قــرآن از آن بــه عنــوان الگــوی تمامــی جوامــع انحرافــی نــام بــرده اســت »َو َجَعْلناُهــْم 

ــت  ــی )حاکمی ــتبداد سیاس ــده اس ــه در بردارن ــه ای ک ــص:41(. جامع ار« )قص ــى النَّ ــوَن ِإَل ــًة َيْدُع َأِئمَّ

مطلقــه فرعونــی(، اســتبداد فرهنگــی هامانــی )کاهــن بــزرگ حکومــت فرعــون( و اســتبداد اقتصــادی 

قارونــی بــود و مــردم از چنیــن ســاختار اجتماعــی تبعیــت محــض داشــتند )صمــد، 1393: 125(.

بســیاری از ویژگی  هایــی کــه در قــوم حضــرت موســی؟ع؟ وجــود داشــت، ناشــی از تأثیــر ســاختار 

اجتماعــی غلــط فرعونــی بــوده اســت. اگــر بهانه جویــی و مقاومــت در برابــر اوامــر حضرت موســی؟ع؟ 

ــه آن  ــارز ایــن قــوم شــناخته می شــود و در تاریــخ ب ــوان یکــی از صفــات و مشــخصه های ب ــه عن ب

معــروف شــده اند، ریشــه در ایــن ســاختار اجتماعــی داشــته اســت. تقویــت روحیــه بهانه  جویــی و 

سر  ســختی آنــان بــرای پذیــرش حــق بــه علــت زندگــی طوالنــی آنــان در مصــر زيــر ســلطه مصريــان 

بــوده اســت. در ايــن مــدِت طوالنــى، فرعونیــان بنی اســرائیل را خــوار و ذليــل و بــرده خــود کردنــد، 

ــن وضــع  ــده نگــه مي داشــتند، و همي ــد، فرزندانشــان را مى كشــتند، و زنانشــان را زن شــكنجه دادن

باعــث شــد، جنــس يهــود سرســخت بــار بيايــد، و در برابــر دســتورات انبيــا انقيــاد نداشــته، گــوش 

بــه فراميــن علمــاى ربانــى خــود ندهنــد، بــا اينكــه آن دســتورات و فراميــن، همــه بــه ســود معــاش 
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و معادشــان بــود )طباطبایــی، 1402، ج 1: 315(.

ــان  ــه از پیامبرش ــت های جاهالن ــاس درخواس ــر اس ــان ب ــی آن ــیاری از بهانه  جوی ــن بس همچنی

ــت.  ــوده اس ــاده ب ــس و م ــان از ح ــض آن ــت مح ــی و تبعی ــادی و مادی گرای ــش م ــی از بین ناش

درخواســت بنی  اســرائیل از حضــرت موســی؟ع؟ مبنی بــر ســاختن بــت )اعــراف:138(، بعــد از نجــات 

ــه  ــد، ب ــه مشــغول بت پرســتی بودن ــی ک ــدن قوم ــا دی ــودش، ب ــون و جن ــرق شــدن فرع ــان و غ آن

علــت رســوب مادی گرایــی و فرهنــگ غلــط بت پرســتی بــود کــه ســاختار آســیب زای فرعــون بــرای 

مــردم ایجــاد کــرده بــود.

همچنــان کــه ایــن ســاختار نیــز بــه نوعــی در شــبه جزیــره عربســتاِن عصــر جاهلیــت، بخاطــر 

دوری از تمــدن و محروميــت از بــركات انســانی از قبيــل علــم و ادب، وجــود داشــته اســت و باعــث 

ســنگدل  تر شــدن آنــان در برابــر فرامیــن الهــی گردیــد )طباطبایــی، 1390، ج9: 370(، کــه قــرآن از آن 

ــرًا َو ِنفاقــًا« تعبیــر کــرده اســت )توبــه:97(.  به »َأَشــدُّ ُكْف

2-3-2-6 نقش همنشینی در ایجاد بهانه  جویی

ــی  ــراد و گروه  های ــا اف ــینی ب ــی، همنش ــار بهانه  جوی ــاد رفت ــای ایج ــن زمینه  ه ــی از مهم تری یک

اســت کــه بــه دالیــل گوناگــون دارای ایــن مشــخصه می باشــند. انســان موجــودی اجتماعــی اســت 

ــات  ــل و ارتباط ــد و تکام ــه رش ــد او را ب ــالم می توان ــات س ــران، ارتباط ــا دیگ ــاط ب ــوزه ارتب و در ح

ناســالم او را در سراشــیبی ســقوط قــرار دهــد. بــه خاطــر همیــن تأثیــر معجزه آســای هم نشــینی بــر 

انســان، در روایــات نســبت بــه ایــن قضیــه حساســیت زیــادی نشــان داده شــده اســت تــا جایــی 

ــد  ــه آن معرفــی می نمای ــا فاســق را پیوســتن و ملحــق شــدن ب کــه حضــرت علــی؟ع؟ همنشــینی ب

ــر اولواالعــزم  )دشــتی، 1379: 460(. تأثیــر ایــن عامــل آنقــدر زیــاد اســت کــه همســر و پســر پیامب

حضــرت نــوح؟ع؟ را از خــدا و دیــن و رســول خــدا جــدا کــرد و در زمــره کفــار و مشــمول غضــب الهــی 

قــرار داد )هــود:43-42(.

ــرادر، فرزنــدان گرفتــه  مصادیــق ایــن همنشــینی بســیار زیــاد اســت: از پــدر و مــادر، خواهــر، ب

ــت نما  ــمنان دوس ــق آن دش ــی از مصادی ــنایان و... . یک ــتان، آش ــان دوس ــایگان، خویش ــا همس ت

می باشــد. دوســتانی کــه چهــره واقعی  شــان دشــمنی اســت و در همیــن دنیــا و یــا آخــرت چهــره 

ِقيــن« )زخــرف:  ــُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَّ ــٍض َع ــْم ِلَبْع ــٍذ َبْعُضُه ُء َيْوَمِئ ــاَّ ِخ ــان نشــان داده می شــود: » اْلَ واقعــی آن

ــه  ــراد در جامع ــن اف ــارز ای ــه ب ــزكاران. نمون ــر پرهي ــد مگ ــمن يكديگرن ــتان دش 67(؛ در آن روز دوس

اســالمی، منافقــان هســتند کــه در ظاهــر مؤمــن و ظاهــر الصــالح امــا در باطــن از کفــار هــم بدترنــد.

ــی،  ــه بهانه  جوی ــی، از جمل ــوب در جامعــه ایمان در ایجــاد بســیاری از رفتارهــای اجتماعــی نامطل
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ردپــای چنیــن افــرادی بــه راحتــی قابــل رؤیــت و درک اســت. از جملــه ویژگی هایــی کــه در قــرآن 

ــون  ــای گوناگ ــه صورت ه ــه ب ــد ک ــت می باش ــی و لجاج ــت، بهانه جوی ــده اس ــان آم ــاره منافق درب

ــه  ــوان ب ــه می ت ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــرایت کن ــز س ــلمانان نی ــه مس ــی ب ــن ویژگ ــد ای ــعی دارن س

بهانه  جویــی مســلمانان در عــدم شــرکت در جهــاد کــه در آیــه 12 ســوره احــزاب آمــده اســت اشــاره 

کــرد کــه در کنــار مؤمنــان و قبــل از آن ایــن بهانه  جویــی از ســوی منافقــان مطــرح گردیــده اســت: 

ِذيــَن ِفــي ُقُلوِبِهــْم َمــَرٌض مــا َوَعَدَنــا اهلُل َو َرُســوُلُه ِإالَّ ُغــُرورًا * َو ِإْذ قاَلــْت  »َو ِإْذ َيُقــوُل اْلُمناِفُقــوَن َو الَّ

ــوَن ِإنَّ  ــيَّ َيُقوُل ِب ــُم النَّ ــٌق ِمْنُه ــَتْأِذُن َفِري ــوا َو َيْس ــْم َفاْرِجُع ــاَم َلُك ــِرَب ال ُمق ــَل َيْث ــا َأْه ــْم ي ــٌة ِمْنُه طاِئَف

ــرارًا« )احــزاب:12-13(؛ همــان روزى كــه منافقــان و  ــْوَرٍة ِإْن ُيِريــُدوَن ِإالَّ ِف ــْوَرٌة َو مــا ِهــَي ِبَع ــا َع ُبُيوَتن

بيمــاردالن گفتنــد: خــدا و رســولش جــز فريبــى بــه مــا وعــده ندادنــد، روزى كــه طائفــه اى از ايشــان 

گفتنــد: اى اهــل مدينــه! ديگــر جــاى درنــگ برايتــان نيســت، برگرديــد، و عــده اى از ايشــان از پيامبــر 

ــدارد، در  ــى ن ــام محكم ــا در و ب ــد خانه هــاى م ــه گفتن ــه ك ــن بهان ــه اي ــد، ب ــازه برگشــتن گرفتن اج

حالــى كــه چنيــن نبــود، و منظــورى جــز فــرار نداشــتند.

ــور  ــدم حض ــرای ع ــان ب ــری منافق ــه  گری و اغواگ ــه وسوس ــد ب ــوره خداون ــن س ــه 18 همی در آی

ــْم  ْخواِنِه ــَن ِلِ ــْم َو اْلقاِئِلي ــَن ِمْنُك ِقي ــُم اهلُل اْلُمَعوِّ ــْد َيْعَل ــت: »َق ــرده اس ــاره ک ــاد اش ــلمانان در جه مس

ــما  ــان ش ــدگان را از مي ــدا بازدارن ــًا خ ــزاب:18(؛ يقين ــْأَس ِإالَّ َقِليًا« )اح ــوَن اْلَب ــا َو ال َيْأُت ــمَّ ِإَلْين َهُل

ــه  ــد[ و كســانى را كــه ب ــاز مى دارن ــا وسوســه و اغواگــرى از شــركت در جهــاد ب ]كــه مجاهــدان را ب

ــراى عيــش و نــوش [  ــد: ]ب ــى كــه ايمانشــان سســت اســت [ مى گوين ــراداران دين برادرانشــان ]آن ب

بــه ســوى مــا بياییــد ]شــما را بــه شــركت در جهــاد چــه كار؟[ مى شناســد؛ و جــز اندكــى بــه جهــاد 

نمى آينــد.

كلمــه »معوقيــن« اســم فاعــل از تعويــق بــه معنــاى منصــرف كــردن و تأخيــر انداختــن اســت، 

و كلمــه »هلــم« اســم فعــل بــه معنــاى »بيــا« و كلمــه »بــاس« بــه معنــاى شــدت و جنــگ و كلمــه 

»اشــحة« جمــع شــحيح بــه معنــاى بخيــل می باشــد. در ایــن آیــه خداونــد متعــال افــرادی را نشــان 

می دهــد كــه ايمــان در دل هايشــان جاي گيــر نشــده، هــر چنــد كــه در زبــان آن را اظهــار مى كننــد 

ــاد  ــه جه ــا و ب ــزد م ــد ن ــد بيایی ــان( مى گوين ــف االیم ــان ضعی ــاردالن )مؤمن ــه بيم ــان( و ب )منافق

نرويــد، و خــود كمتــر در جهــاد شــركت نمــوده و از شــما مســلمانان جــان خــود را دريــغ مى دارنــد. 

پــس خداونــد اعمــال آنــان را بى اجــر نمــوده و ايــن كار بــراى خــدا آســان اســت )طباطبایــی، 1402، 

ج16: 272(.
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7- ریشه اصلی بهانه جویی و اعراض از اوامر الهی 

ــوان  ــر، می ت ــه کمــک یکدیگ ــرآن ب ــات ق ــه اصــل مســّلم تفســیر و معناشناســی آی ــا توجــه ب ب

ــِة ِإْبراِهيــَم ِإالَّ  ــْن ِملَّ ــْن َيْرَغــُب َع ریشــه اصلــی بهانه جویــی و اعــراض از اوامــر را بوســیله آیــه »َو َم

َمــْن َســِفَه َنْفَســه« )بقــره:130(، بــه روشــنی اســتنباط کــرد. هــر چنــد آیــه بطــور کلــی، بــر تشــویق 

جامعــه انســانی بــه تســلیم در برابــر اوامــر الهــی داللــت دارد و اعــراض از آن را از ســفاهت نفــس 

و بی بهــره بــودن از درک حقایــق دانســته اســت )طباطبایــی،1402،ج1: 300؛ طبــری، 1412، ج1: 

436؛حســینی همدانــی، 1375، ج1: 358(، امــا تحلیــل محتــوای آیــه بــا بکارگیــری صنعــت بالغــِی 

ــر مــی دارد. تضمیــن، پــرده از معرفتــی روان شناســانه ب

تضمیــن، بــه عنــوان یکــی از قواعــد ادبیــات عــرب، کاربــردی بالغــی و نســبتًا فــراوان در آیــات 

ــا توجــه بــه پیشــینه تاریخــی آن در حوزه هــای علــوم ادبــی، اعــراب القــرآن، علــوم  قــرآن دارد و ب

قرآنــی و دانــش تفســیر، می تــوان بــه جســتجوی آن پرداخــت. در تعریــف تضمیــن آمــده اســت: 

ــر  ــای واژه ای در واژه ی دیگ ــری معن ــدن و جای گی ــه ش ــظ«: آمیخت ــی لف ــظ معن ــراب لف ــو اش »ه

)صبــان، 1425، ج1: 20 و135( بــه گونــه ای کــه حکــم واژه ی دوم را دارا شــود تــا از رهگــذر آن یــک واژه 

در بــر دارنــده ی دو معنــا گــردد )ابــن هشــام، 1404: 897(.

 بــر ایــن اســاس، تضمیــن )فعلــی( یعنــی فعلــی همــراه بــا متعلقاتــی آورده شــود کــه متعلــق 

ــه فعــل دیگــری اســت کــه در ضمــن آن فعــل اراده شــده  ــق ب خــود آن فعــل نیســت بلکــه متعل

باشــد. بــه دیگــر ســخن، قــراردادن معنــای یــک فعــل در فعــل دیگــری اســت و ایــن یــک کاربــرد 

ــن  ــده ی تضمی ــف قاع ــون در تعری ــمندان و نحوی ــای دانش ــه دیدگاه ه ــر ب ــا نظ ــت. ب ــی اس بالغ

ــی  ــه آن، معنای ــی ب ــری بیرون ــتن ام ــدون پیوس ــه واژه ای ب ــت ک ــن آن اس ــت: تضمی ــوان گف می ت

بیــش از اســتحقاق خــود را داشــته باشــد )حســن، 1422، ج2: 522(. البتــه در تضمیــن بایــد فعــِل 

مضمــون، تناســبی بــا فعــِل مذکــور داشــته باشــد و نمی تــوان هــر فعلــی را بــه عنــوان مضمــون در 

نظــر گرفــت )شــارح دســوقی، 1387: 305( کــه در جهــت اختصــار و پــر بــار شــدن معنــا اســتفاده 

ــر مــی دارد.  ــرده ب ــات پ ــا و اســرار آی ــرآن از خفای ــه آن در ق ــه توجــه ب می شــود و البت

ــَب  ــُه...« فعل َرِغ ــِفَه َنْفَس ــْن َس ــَم ِإالَّ َم ــِة ِإْبراِهي ــْن ِملَّ ــُب َع ــْن َيْرَغ ــه 130 ســوره بقــره »َو َم در آی

ــد »َاعــَرَض«  ــن می آی ــا حــرف جــّر َع ــَب می باشــد و ب ــا َرِغ ــی کــه در تــالزم ب ــن آمــده و فعل ــا َع ب

ــارت دیگر،كلمــه  ــه عب ــًة≠ ِاعــراض(. ب ــالزم ضــّد اســت )َرغَب ــن آن هــا ت ــالزم بی ــه ت می باشــد و البت

رغبــت وقتــى بــا لفــظ »عــن« متعــدى شــود )يعنــى بگویيــم مــن از فــالن چيــز رغبــت دارم(، معنــاى 

ــا لفــظ  ــرت دارم(، و چــون ب ــز اعــراض و نف ــى مــن از فــالن چي ــرت را مى دهــد )يعن اعــراض و نف
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»فــى« متعــدى شــود، معنــاى ميــل و شــوق را مى دهــد، )يعنــى مــن بــه فــالن چيــز عالقــه و ميــل 

ــی، 1402، ج1: 300(. دارم( )طباطبای

بــا در نظــر گرفتــن تضمیــن در فعــل َيْرَغــُب، آیــه را می تــوان بــه ایــن صــورت »و َمــن َاعــَرَض 

ــه  ــون را ک ــِل مضم ــه آن فع ــرار داد، ک ــه ق ــورد توج ــز م ــا« نی ــي َغیِره ــا ف ــم راغب ــِة ابراهی ــن َمل َع

تناســب بــا عــن دارد بــه جــای فعــل یرغــب بگذاریــم و فعــل مذکــور را بــه شــکل اســم منصــوب در 

ــارت قــرار دهیــم )حســن، 1422،ج2: 531(. نقــش حــال در عب

گونــه ی دیگــر از قاعــده ی »تضمیــن« ماننــد نمونــه ی بــه کار رفتــه در آیــه ی 130 ســوره ی بقــره، 

تضمیــن بــه دیــده ی اصــل فعــل اســت کــه آن عبــارت اســت از بــه کار رفتــن تضمیــن بــه اعتبــار 

اصــل فعــل و از نظــر الزم و متعــدی بــودن و ارائــه ی معنــای تضمینــی جدیــد. در آیــه ی 130 ســوره 

ــِة ِإْبراِهيــَم ِإالَّ َمــْن َســِفَه َنْفَســُه...«، »َســِفَه« فعلــی اســت الزم و بی نیــاز  بقــره »َو َمــْن َيْرَغــُب َعــْن ِملَّ

ــوان مفعــول  ــه عن از مفعــول )متعــدی کــردن(، امــا هنگامــی کــه عامــل نصــب اســمی )نفســه( ب

شــود، متضمــن فعلــی متعــدی کــه در تــالزم بــا ســفاهت اســت همچــون َاهَلــَک، اهــاَن یــا َجِهــَل 

ــد  می گــردد )ابــن هشــام، 1404، ج2: 525(، کــه معانــی تضمینــی تــازه، متعــدی بــوده و اراده و تعمُّ

ــد. ــه را افــاده  می کن در انجــام فعــل یعنــی روی  گردانــدن عامدان

در تفســیر اطیــب البیــان ذیــل آیــه ی مــورد بحــث آمــده اســت: ســفاهت بــر دو قســم اســت: 

ســفيه قاصــر، و آن كســى اســت كــه ذاتــا داراى شــعور و رشــد عقلــى نباشــد ماننــد ســفيه در آيــه »َو 

ــَفهاَء َأْمواَلُكــُم « )نســاء: 5( کــه ســفيه بــه ايــن معنــى الزم اســت، و ســفيه مقصــر، و آن  ال ُتْؤُتــوا السُّ

كســى اســت كــه بواســطه نرفتــن از پى معرفــت و تحصيــل رشــد و كمــال بواســطه جهالــت يــا عنــاد 

و عصبيــت، خــود را ســفيه نمــوده باشــد و از اين  جهــت پــرده و حجابــى روى عقــل و ادراك ذاتــى 

خــود كشــيده و حقايــق را درك نمي  كنــد، ماننــد ســفيه در آيــه 130 ســوره بقــره، و ســفيه بــه ايــن 

معنــى متعــدى اســت )طيــب، 1412، ج2: 202(.

 بنابرایــن، بــا توجــه بــه دو صنعــت تضمیــن بــکار رفتــه در آیــه، یکــی تضمیــن َاعــَرَض در»یرغــب 

ــِفَه«،  ــل الزم »َس ــَل« در فع ــا َجِه ــاَن ی ــَک، َاه ــدی »َاهل ــای متع ــن فعل ه ــری تضمی ــن« و دیگ َع

می تــوان نتیجــه گرفــت کــه آیــه در مقــام افــاده ی ایــن حقیقــت اســت کــه ریشــه اصلــی اعــراض از 

حــق و فرمان هــای الهــی، میــل و رغبــت عامدانــه بــه غیــر خــدا و دل در گــرو غیــر او )هــوای نفــس( 

ــدی  ــه آدمــی را از فطــرت الهــی و توحی ــال نفســانی اســت ک ــی هواهــا و امی داشــتن اســت، یعن

ــد.  ــردان می کن رویگ

ایــن رغبــت، گــوش و چشــم و همــت انســان را معطــوف بــه لــذات دنیــوی و مــادی می کنــد و او 
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را از یــاد خــدا غافــل می نمایــد )منافقــون: 9(، و بــه جــای دیــدن منعــم، فقــط نعمــت را می بینــد. 

ــام صــادق؟ع؟ آن را  ــی،1380، 221( و ام ــر عامل ــر )ح ــای کف ــل را از پایه ه ــن تمای ــرم؟ص؟ ای ــر اک پیامب

از صفــات دشــمنان خــدا دانســته اســت )کلینــی، 1375، ج2: 136(، چــرا کــه نتیجــه  ای جــز نادیــده 

گرفتــن اوامــر الهــی و عــدم پذیــرش آن نــدارد )فاطمــی، 1392، ج1: 357(. 

نمودار3: زمینه ها و عوامل بهانه جویی  های اجتماعی در برابر اوامر الهی بر اساس آموزه های قرآن کریم
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نتیجه گیری

وقتــی تعــدادی از افــراد جامعــه عملــی یــا رفتــاری را آگاهانــه یــا ناآگاهانــه، بــه کــرات و مشــابه 

هــم، در یــک مقطــع زمانــی خــاص انجــام دهنــد بــه گونــه ای کــه در آنــان نهادینــه شــود، بــه آن 

ــوب تقســیم می  گــردد.  ــوب و نامطل ــه دو قســم مطل ــار اجتماعــی ب ــد. رفت ــار اجتماعــی می  گوین رفت

ــه  ــوب ب ــع نامطل ــی از وض ــت جمع ــت، حرک ــت اس ــز اهمی ــی حائ ــار اجتماع ــوزه رفت ــه در ح آنچ

مطلــوب اســت. اولیــن قــدم در ایــن راســتا، شناســایی عوامــل و زمینه هــای ایجــاد رفتــار نامطلــوب 

می باشــد. بــا توجــه بــه ســاختار وجــودی و خلقــت انســان و ویژگــی اجتماعــی بــودن او، می تــوان 

ــار اجتماعــی و عوامــل زمینه  ســاز را از دو منظــر ســاختار  ریشــه بســیاری از مشــکالت در حــوزه رفت

ــی انســان و خــارج از وجــود او پی  جویــی نمــود. درون

ــر  ــه و بعضــًا ســتیزه  جویانه در براب ــه صــورت درخواســت ها و پرســش های جاهالن بهانه  جویــی ب

پیامبــر و رهبــران الهــی، بــه جهــت نپذیرفتــن حــق و ســتیزه در برابــر تعالیــم دیــن، بــه عنــوان یکــی 

از رفتارهــای اجتماعــی نامطلــوب از ویژگی  هــای مشــترک قــوم حضــرت موســی؟ع؟ و امــت حضــرت 

محمــد؟ص؟ اســت کــه در قــرآن کریــم بــه آن پرداختــه شــده اســت و بــا تحلیــل آیــات قــرآن در ایــن 

ــرد. ــوان عوامــل زمینه  ســاز آن را شناســایی ک ــه، می ت زمین

ــی در  ــر اله ــر اوام ــی در براب ــای اجتماع ــاِز بهانه  جویی  ه ــل زمینه س ــی، عوام ــت قرآن در رهیاف

ــوان  ــه عن ــه از آن  ب ــت ک ــزی اس ــی و غری ــل معرفت ــری عوام ــان، یکس ــی انس ــاختار درون ــوزه س ح

ــن و  ــی، اولی ــاخه بینش ــر ش ــفاهت در زی ــل و س ــود. جه ــاد می ش ــی ی ــی و گرایش ــل بینش عوام

ــه بــه غیــر خــدا و تمایــل  مهم تریــن عامــل محســوب می گــردد و در ُبعــد گرایشــی، رغبــت عامدان

ــت  ــی، منفع ــت طلب ــی، راح ــوق طلب ــأ تف ــویل  گری های آن، منش ــانی و تس ــه های نفس ــه وسوس ب

ــی و  ــیاطین بیرون ــه ش ــل ب ــه تمای ــی ک ــد. گرایش ــمار می  آی ــه ش ــئولیت گریزی و... ب ــی، مس طلب

ــال مــی  آورد و مزرعــه ی وجــود آدمــی و جامعــه  ــه دنب ــز ب ــان ســعادت و کمــال انســانی را نی رهزن

مبتــال بــه آن را، چــراگاه آن هــا می ســازد. در حــوزه عوامــل زمینه  ســاز خــارج از وجــود انســان کــه 

ــادی  ــل م ــه عوام ــوان ب ــا دارد، می ت ــا و گرایش  ه ــه بینش  ه ــوق  دهنده ب ــده و س ــش جهت  دهن نق

ــرد. ــاره ک ــی اش ــی و فرهنگ ــازهای اجتماع و زمینه س

 برایــن اســاس، درمــان و راه هــای بــرون رفــت از ایــن رفتــار اجتماعــِی نامطلــوب، متناظــر بــه 

عوامــل ایجــاد کننــده ی آن اســت. توجــه بــه پیامدهــا و اثــرات ســوء بهانه جویــی، اصــالح بینش هــا 

و گرایش هــای انســانی نســبت بــه خــود و خداونــد، سالم ســازی محیــط، اصــالح ســاختار 

اجتماعــی آســیب زا و توجــه بــه اثــرات ســوء همنشــینی بــا افــراد بهانه جــو، از راهکارهــای درمــان 
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ــد،  ــان گردی ــش بی ــن پژوه ــه در ای ــت. آنچ ــی اس ــر اله ــر اوام ــی در براب ــای اجتماع بهانه جویی  ه

ــم  ــر حج ــت از نظ ــت محدودی ــه عل ــی آن ب ــردی و اجرای ــد کارب ــه ُبع ــته و ب ــن داش ــه بنیادی جنب

مطالــب پرداختــه نشــده اســت و الزم اســت در تحقیقــی جداگانــه بــه راه هــای بــرون رفــت از ایــن 

ــه شــود. ــوب پرداخت ــار اجتماعــی نامطل رفت
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