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 پرستی(ی عوامل انحراف عقیده)هو

 پایگاه اطالع رسانی باقر پور کاشانی

kashani.com-http://bagherpoor 

 

 

 ِبسِم اهلل الرّحَمن الرّحیم

 پیشتر راجع به راه اصالح اعتقادات در جامعه گفته شد که اعم بود از : 

 به عقاید حق. علمِمجهز بودن به صالح 

 ایجاد میکند. ایقین به مباحث نظری ر، عمل به قسمتهای عملی دین که  عمل به احکام ،

ن مسائلی که آاگر قرار باشد به عنوان یک مبلغ دینی عمل بکنیم اول باید متخصص باشیم ، دوم باید به ترویج ؛ 

 میخواهیم ترویج بکنیم عمل کنیم.

د اما به بدیهیاتی که همه آن را زشت میدانند عمل کند ) مانند دروغ ، تهمت،غیبت ...( کسی که ادعای ترویج دین دار

 بزرگترین ضربه را به اعتقادات میزند.همین شخص 

 انبیاء را معصوم قرار داده ؟  چرا خداوند -

 !اینکه عمداً تخلف نکند ،دیگر معصوم باید دارای دو ویژگی باشد ، یکی اینکه اشتباه و سهو نکند

م بدهد ، نقض غرض است ! چون خدا نبی اومهمتر ازآن اینکه بخواهد گناه انج ،اگر معصوم بخواهد اشتباه کند چراکه

مطالب اگر چنانچه و ت را به انحراف میکشد ،ن اندازه ملّااگر بنا باشد سهواً اشتباه بکند به هم، را برای هدایت فرستاده 

که جایگاه مطالب دینی و اصل دین سست شود ، ازین جهت  ، باعث میشود عمل نکنددینی را ابالغ کند اما به آنها 

 .حجت الهی باید معصوم باشد

 لذااما انجام گناهان واضح و شفاف باعث بد بینی و دلسردی مردم میشود ،، نیست  برای مبلغین دینی عصمت الزم

 ا خارج بشوند.مردم نیز نباید دین خود را از افراد بگیرند و به افراد وارد دین و ی
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در بسیاری از روایات آمده که عمل  ! عمل کند  آنبه  اگر کسی میخواهد مدافع دین باشد باید تخصص داشته باشد و

 بر افراد بگذارد . ف تاثیر بیشتریباعث میشود حر

یکسری صفات رذیله درون انسان شکل میگیرد که باعث میشود فرد به عقیده ی درست نرسد ، یا به آن چیزی گاهی 

ب ، شخصیت زدگی ،لجاجت ، دنیا ، تعصّ هوا پرستی ، حبّ ازجمله: که در راه عقل و عقالنیت دین است نرسد ،

 آرزوهای دراز...

تی زان است و به وسیله ی آن انسان میتواند به حقیقت برسد چیزی جز عقل نیست ، حجّآن چیزی که برای انسان می

زمانی که حضرت موسی معجزه ارائه میدهد ، کسانی که  در درون ماست  فقط عقل است، چنانچه ،که بین ما و خدا

یزی که رواج داشت سحر در زمان حضرت موسی چکسانی اند که درک بیشتری دارند ، هیختگان وراول ایمان میاورند ف

به وسیله  مده بودندآنها خیلی اعتقاد داشتند ،همان کسانی که آمردم به  وعالمان آن دوران  همین ساحران بودند ،بود 

 .که ایمان آوردند بودند با حضرت موسی مبارزه بکنند ، اولین کسانی  ی سحر

که در فصاحت و بالغت دستی نهای اهل فن بودند ین کسانی که ایمان آوردند انسالدر زمان پیامبر اسالم هم او

 داشتند،چرا که معجزه ی پیامبر قرآن بود و میفهمیدند که این قرآن سروده ی یک شخص نیست!

که از عقل  کسانی اندبه گفته ی قرآن،حتی وقتی وارد دین هم شدیم ابداً نباید عقل را کنار بگذاریم ، بدترین موجودات 

  خود استفاده نمیکنند.

 پرستیست : یاز دسته مسائلی که مانع شناخت وتصحیح عقاید انسان است هو

در است . در لغت به معنی تمایل نفس به شهوات"هوی "؛ ابتدا به معنی لغوی آن میپردازیم  ، پرستی یدر مورد هو

نسان سقوط کند ، و به معنی سقوط از بلندی به پایین گرفته شده ،چراکه سبب میشود ا  "هیوی بر وزن نَهَ"اصل از 

گفته اند که قعر "هاویه "را ازین جهت  جهنم .  ر آخرت گرفتار آتش دوزخ شودو د در دنیا گرفتار انواع مصائب بشود،

بعضی نیز برای این واژه دو معنی ذکر کرده اند ، باال بردن و سقوط کردن و  .آن به قدری پایین است که حساب ندارد 

به معنی  "هی وی بر وزن تُهُ".بعضی نیز گفته اند  "باال بردن و سپس فرو افکندن"ه ، گاهی ترکیبی از دو ذکر شد

 به معنی باال رفتن است. "هوی بر وزن قوی"و  سقوط است

 چرا هوا پرستی مانع اصالح اعتقادات انسان است ؟ -

یگاه حقانیت و عقالنیت قرار یعنی آن شیء را در جا ،وقتی انسان میل و محبت افراطی به یک چیز یا شیء داشته باشد 

 هوا پرستی و عقالنیت با همدیگر ناسازگارند و در  است !اینکه عقل را کنار گذاشته  ه دلیلب ، انحراف میاورد ندهد ،
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 میلیاما به خاطر  دمیبین احقایق ر چنانچه،لذا فرموده اند که این میل به شهوات و افراط انسان را کور میکند، تعارضند 

بپذیرد ، حقایق را میبیند اما چون با هوای نفسش نا  ار از حق سخت میتواند همه یا قسمتی، که در درونش هست 

 بکند! از آن تبعیت حاضر نیست ، استسازگار

به معنی نوعی پیچک ، که دور  ، گرفته میشود "عَشَقَ"ماده ی   از روایات کثیرند ،کلمه ی عشقعشق  نهیدر باب  

در زمان )در لغت عرب به معنای تمایل افراطی و غیر عقالنیست و یک گیاه آنقدر میپیچد تا گیاه را خشک کند ، 

 . (نی محبت وعالقه ی شدید گرفتهاما امروزه در زبان فارسی مع معنی میشدنطور آدر لغت عرب  ،معصومین

 

 هرَ صَ أعشىَبَ َيئاَ شَ ََقَ شَ عَ ََنمَ 

 چیزی بشود دیدگانش کم نور میشود کسیکه عاشق 

 (52ص  52تفسیر مراغی ج )

 

لبهضَقَ ه،َوَأمرَ رَ صَ يئاَأعشىَبَ شَ ََقَ شَ عَ ََنمَ 

 ضمیشود.یکسیکهعاشقچیزیبشوددیدگانشکمنورمیشودوقلبشمر

 (901خطبه  نهج البالغه)

 ِءَي ُع ِميَو َيُِصمَُِّللشَّيَ َحُبُّكَ 
 محبت افراطی  به چیزی تو را کور و کر میکند

 (59/2195صفحه  91روضه المتقین جلد )

میلیست که آفت عقل انسان است و عقل  . پرستی میگویند یمیل و عالقه و محبت افراطی به شهوات را همان هو

 انسان را کنار میزند.

http://bagherpoor-kashani.com/
http://bagherpoor-kashani.com/


 

4 
 

 ع رسانی باقر پور کاشانیپایگاه اطال

kashani.com-http://bagherpoor 

پرستی آمده است که در اینجا به گوشه ای از آنها  یکردن هو نهی و سرکوبروایات فراوانی از امیرالمومنین )ع( در 

 اشاره میکنیم :

ََضّدَالعقلََالهوى

عنیحکمهویضدحکمعقلاست(هویضدعقلاست)ی

 ( 9051/ حدیث 521/ص  9جغررالحکم )

َال ع ق لََال ه و ى ع ُدوُّ

 هویدمشنعقلاست.

 (522حدیث  )غررالحکم 

 َال ه و ىََف س اِدَال ع ق لَََِس ب بَُ
 چیزی که باعث فساد عقل میشود هوی است )باعث عملکرد غلط عقل میشود(

 (2022لحکم والمواعظ عیون ا– 2292)غررالحکم حدیث 

 !ن شیطنت است آمگر عقل نیست ؟ حضرت فرمودند  دچیزی که معاویه دار دسوال کردناز امام علیه السالم 

 توضیح:

 ابهشت ر انن میتوآو به واسطه  د ،میدار به عبادت وا اانسان ر ود،، اگر در  جهت درست استفاده بشاست عقل واحد

کسانی که در دنیا این همه حقه بازی ! شیطنت و حیله  ودمیشود ، استفاده بش در جهت نادرست ر، اما اگ ردکسب ک

مگر عقل ندارند ؟ عقل دارند اما از آن در جهت هوی نفس استفاده  ،و سیاست های نادرست پیاده میکنند دمیکنن

 !میکنند

ال ه و ى ََي ُف ِسُدَال ع ق لََي ِسيرَُ

 (90955عیون الحکم والمواعظ  / حدیث - 90112/ حدیث  )غررالحکم اندکیهویعقلرافاسدمیکند
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ود ، عقل انجام بش بوسیله نیز باید فهم دین و آیات و روایات ، و بعد ازینکه اثبات شد ودبات بشثعقل ا بوسیلهباید  ندی

 هم باقی نمیماند!دینی  ، دیگراگر عقل فاسد شود  حال

ََالَعقلَلهََلمنََالَدين

 کسیکهعقلندارد،دینندارد

 ( 90221)غررالحکم / حدیث 

َغلبهَالهویَتفسدَالدينَوَالعقل
 غلبه ی هوی هم دین را فاسد میکند و هم عقل را

 ( 2595)غررالحکم حدیث 

َدينَمعَهویالَ
 کسی که هوی دارد دین ندارد

 ( 90512)غررالحکم حدیث 

َماَاهلکَدينکَالهوی
 هالک نکرده دینش را کسی بمانند هوی

 ( 1225)غررالحکم حدیث 

بحث هوی  ، صحیح اعتقادات  که به طور مطلق مانع رسیدن انسان به حق میشودتکه از موانع است  پس کامال روشن

 .و هوی پرستیست 

َع ِنَال ح قََال ه و ىََاَات ِّب اعَُف أ مَّ َف  ي صُدُّ

 پیروی از هوا به طور مطلق انسان را از پیروی از حق باز میدارد

 ( 55نهج البالغه خطبه )
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 : 51سوره جاثیه آیه مطالبی را میبینیم .  در رابطه با هوی پرستیقرآن ، ضی آیات ن نزول بعأدر ش

چرا که در دوران جاهلیت نیز کعبه را محترم )د شبی از شبها ابو جهل همراه ولید بن مغیره به طواف کعبه مشغول بودن 

صحبت  صلی اهلل علیه وآله وسلم  و در باره ی پیامبر (و بت های خود را درون آن نگه داری میکردند  دمیشمردن

به خدا که من میدانم که پسر عبداهلل  ، "  واهلل انی اعلم انه لصادق" بن مغیره گفت :  میکردند ، ابو جهل رو به ولید

ساکت باش این چه سخنیست که تو  شد و گفت:ولید ناراحت )اشاره به ادعای نبوت ( و صادق است  ویدراست میگ

شد و او را به امانتداری از خرد سالی میشناختیم تا این که جوان  اای ولید ما این شخص ر گفت :ابو جهل  میگویی ،

دروغگو و خائن  اندمیتو،  چگونه بعد از کمال عقل و رشد، حال  میدانستیم و دروغ و نادرستی و خیانتی از او ندیدیم

ری؟ وایمان نمیا با عصبانیت گفت پس چرا به او ، ولید بیشتر عصبانی شد  ! ؟  من این فرد را راستگو میدانم  دباش

 ؟م، تسلیم برادرزاده ی ابوطالب شدمیخواهی دختران قریش بنشینند و بگویند از ترس شکست آیا ابوجهل گفت : 

 و پیروی نخواهم کرد !ا ی هرگز ازسوگند به الت و عزّ

 در اینجا این آیه بر پیامبر نازل شد :

َبَصرِِهِعِهَوقَ ْلِبِهَوَجَعَلَعلىَسَِعْلٍمَوَخَتَمَعلىَىََذِإََلَهُهَهَوئُهَوَأَضلخُهاللخُهَعلأَفَ َرَءْیَتَمِناتخ
ُرون ِغَشاَوًةَفَمنیَهِدیِهِمنبَ ْعِداللخِهأََفََلَتذَكخ

برگوشودلشُمهرهنادوآیاآنكسراكههوسشراچونخداىخودگرفتوخداازروىعلمگمراهشكردو
؟گريیداى؟اگرخداهدایتنكندچهكسىاوراهدایتخواهدكرد؟چراپندمنىبردیدگانشپردهافكند،دیده



را  افراد واسطه ای درست میکند و قلب خداوند دست اوست ، گاهی اوقات در میدهد و هدایت اخداوند توفیق عمل ر

 آکندهل ئاز هوی پرستی و آفات و رذا فرد نقدر درونآاما گاهی  .که گفته شد میپذیرد را مطلبی  ،چنانچهاده میکند مآ

به به دلیل هوا پرستی و کر است ،  انسانِکور است ، گوشش میشنود اما مانند است ، که چشمش میبیند اما مانند انسان ِ

 !قلبش چیزی نفوذ نمیکند 

 :ماعده 29-20 تاآی

ْمُرُسًَلُكلخَماَجاَءُهْمَرُسوُلِبَاََلتَ ْهَوىأَنُفُسُهْمَفرِیًقاَرِءیَلَوأَْرَسْلَناإِلَیهْىِنِإسَْلَقْدَأَخْذنَاِمیثَاَقبَ
بُواَْوَفرِیًقایَ ْقتُُلوَن)  (07َكذخ
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واُُْثختَاَباللخُهَعَلْیِهْمُُثخَعمُ َتُكوَنِفْتَنٌةفَ َعُمواَْوَصمُّ نهَْوَحِسُبواَْأَلخ واَْكِثرٌيمِّ ْمَواللخُهَبِصرُيواَْوَصمُّ
(07ِبَایَ ْعَمُلون)

گفتكهباخواهشدلشانیامربىچیزىمىماازبىناسرائیلپیمانگرفتیموپیامرباىنبرایشانفرستادمي.هرگاهكهپ
 (07كشتند.)كردندوگروهىرامىموافقنبود،گروهىراتكذیبمى

شانبپذیرفت.بازبسیارىازآهناكوروكروپنداشتندكهعقوبىتخنواهدبود.پسكوروكرشدند.آنگاهخداتوبه
 (07بیند.)كنندخدامىشدند.هرچهمى

، پیامبر خدا را یافتند اما تکذیبش  حبت از مشکالتیست که در پی هوی پرستی بربنی اسراییل واردشدص این آیاتر د

، که گمان میکردند هر گمانی نادرست داشتند در مجازات برخی به دلیل هوی نفس انبیاء را کشتند ! برخی و  کردند ،

ر مطلق کور و کر شدند ، گروهی با وجود اینکه توبه کردند و گناهی انجام بدهند خدا با آنها کاری ندارد. گروهی به طو

 !برگشتند به دلیل هوی نفس  پذیرفت ، دوباره انها رآخداوند توبه ی 

لَئَكأُوْممخنَیْسَتِمُعإِلَْیَكَحىتخِإَذاَخَرُجواِْمْنِعنِدَكقَاُلواْلِلخِذیَنأُوُتواْاْلِعْلَمَماَذاقَاَلَءانًِفاَوِمنهْ
 (71ْمَوات خَبُعواْأَْهَواَءُهْم)قُ ُلوبَِبَعاللخُهَعلىَالخِذیَنطَ

پرسند:اینچهسخناىنبودكهدهند،تاآنگاهكهازنزدتوبريونروندازدانشمندانمىبعضىبهتوگوشمى
  (71اند.)گفت؟خدابردهلایشانمهرهنادهاستوازپىهواهاىخودرفتهمى

 (61)سوره محمد آیه 

هرچند کم باشد ،همان مقدار کم  از این آیات میفهمیم که همه ی این انحرافات به دلیل هوی نفس به وجود میاید

 باعث انحراف انسان میشود.

 

 إيّاكمَوَالهوىَفإّنَالهوىَيعميَوَيصمّ.

 كندهوسبپرهیزیدكههوسانسانراكوروكرمىهویواز

 ( 9009نهج الفصاحه )
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 قرار بگیریم ، در روایات آمده است :و در جهت دین حال برای اینکه بخواهیم در مسیر درست 

رَْأُساْلَعْقِلُُمَاَهَدُةاهْلََوى

 ویپرستیست.راسعقلجهادباه

 ( 2521)غرر الحکم  حدیث 

 سرکوب کردن هوی پرستی.؟  ستچی ماز عقل بگیری میهنتیجه ای که میخوا

یِنُُمَاَلَفُةاهْلََوى رَْأُسالدِّ

 راسدینُمالفتباهویپرستیست.

 ( 2552) غررالحکم حدیث 

 !هوی نفس سرکوب کردن؟  مبرسی میهبا دین به کجا میخوا

 

 : عالمه ی حلّی آمده است  اندر احواالت

 یا خیر؟ ودنجس میش،آیا آب چاه میخواستند فتوی بدهند ،در مورد اینکه اگر نجاست داخل آب چاه بیفتد ایشان 

عالمه در منزل خودشان چاه آب داشتند و در این فکر بودند که اگر کودکان باعث نجاست آب چاه شوند و یا قطره ی 

اید بکند ؟ دروناً بخاطر چاهی که در منزل داشتند دوست داشتند که فتوی بدهند پاک خونی داخل آب چاه بیفتد چه ب

در کتابهای فقهی  از آن با خیال راحت بعد و، د و چاه را پر کنندخاک بریزن انه داخل چاه خند اما دستور داد است!

 !پاک کرد اآب چاه ر ودمیش چگونهکه  دریافتند  ند وجستجو کرد

نه لزوماً در دادگاه ، گاهاً اتفاق می افتد که انسان باید بین دو کودک قضاوت کند ! یک وقت  ، بحث قضاوتدر یا 

 ! انسان میبیند برای قضاوت بین دو نفر محبتی نسبت به یکی از آن دو در دلش هست که کار را بسیار دشوار میکند

 ات در جهنمند ! ضّدر احادیث فرمودند سه چهارم قُلذا 

یا  خودش فرزندانانسان نمیتواند عدالت را رعایت کند حتی نسبت به زن و  ،نشود رکوبس انسان در تا هوی نفس

 ش...اندوست و همکار

http://bagherpoor-kashani.com/
http://bagherpoor-kashani.com/


 

9 
 

 پایگاه اطالع رسانی باقر پور کاشانی

kashani.com-http://bagherpoor 

 .اآلراءمنالّنهىابعدهامناهلوىاقرب

 هابعقلدورترینآهناستازهوىوخواهشنزدیكرتینرايهاواندیشه

 ( 2151میزان الحکمه حدیث  - 1055)غررالحکم حدیث 

َداد َخرْيُاآْلرَاِءأَبْ َعُدَهاِمَناهْلََوىَوأَقْ َربُ َهاِمَنالسخ

 رستبرتینرأيهاآنستكهدورترباشدازهویوهوس،ونزدیكرتباشدبهراهد

 ( 5210عیون الحکم و المواعظ حدیث  - 110غررالحکم -  2151)میزان الحکمه حدیث

 

د واز راه و مسیر درست نومیش او مثل خود فرزندانش لذا ، است میبینیم سرپرست یک خانواده هوی پرست تگاهی اوقا

به انحراف و  ن آن محل رانداکل کارم است ،و این رفتار کارخانه هوی پرست کول یئمس یا میبینیم  ، دور میشوند

 بدبختی میرساند.

که حجت خدا ، پسر ودباعث میش چیزی، ریشه یابی که میکنیم میبینیم  اوج تجلی هوی پرستی ها بودعاشورا  اقعهو

 ! چیزی جز هوی پرستی نیست کنندی اوا را غارت خیمه هاو  ،دانند بمهدورالدم  راپیامبر خدا 

عوامی که متوجه به  !زیرا  به مسئله هوی پرستی برمیگردد یا شستشوی مغزی یا نگریمبکربال را که سائل متمام 

و امام  ه ی مسلمین استخلیف یزیدگفتند که  دکه اهل درک و فهم نبودن دیا کسانی بودن دنبودنبسیاری از مسائل 

 ست !از دین خارج شده و شورشیعلیه السالم حسین 

 تمام کرد. آنهادر عاشورا حجت را بر علیه السالم اما امام 

وقتی دو نفر که خیلی هم مودب هستند با هم دعوا میکنند ، در دعوا دیگر از الفاظ مودبانه استفاده نمیکنند ، اما حتی 

عقل و دین  از حدّ ،و با وجود همه آن مصیبت ها ،که میدانستند چه میشود،با این در عاشورا  ن علیه السالمامام حسی

 تجاوز نکردند!

عمر سعد در تیر رس من است آیا او را بزنم ؟ حضرت گفتند که جنگ را ما شروع  به ایشان گفت تیر انداز حضرت 

 !یم نمیکن

 است !یعنی اوج اخالق حتی در جنگ ! حتی رجز های آنها در جنگ کوله باری از اخالق ،اوج وفا و اوج ادب این 
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 در لشکر عمر سعد و ابن زیاد و یزید دیده میشود. ، اوج هوا پرستی و حب دنیا و زیر پا گذاشتن عقل تآنوق

با تیر سه  بماهه را بلند کردیم و گفتیم آبش بدهید ، و به جای آ 2که یک بچه  دحتی اگر به یک اتئیست هم بگوییی

 !کند جیه تواین عمل را ه بچه را ذبح کردند ، نمیتواند با هیچ اصول وجدانی و اخالقی شعب

اما تازیانه  ، برای همراهی با کودکان اسیر شده در کاروان آهسته میامدندسالم اهلل یا زمانی که بی بی زینب کبری 

 میخوردند ، با چه اصولی قابل توجیه است ؟

در ماجرای کربال قابل سپاه امام حسین و مصداق کامل هوا پرستی در سپاه مقابلش لذا مصداق کامل عقل و دین در 

 مشاهده است !
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